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מסוכןטיפול 
אב ובנו שנכנסו לכפר עזון לצורך 

טיפול שיניים, הותקפו בידי מקומיים 
וחולצו ע''י רופא השיניים שפינה אותם 

לעבר מחסום צה''ל בכניסה לכפר

בארץ ישראלאש בוערת 
ח''כ מרן האדמו''ר מוויזניץ במשא הקודש: 

יש המתייחסים באדישות לקורה ולא 
מבינים את חומרת המערכה. המצב 

קשה אש בוערת! • גם מי שלא קיבלו 
מרבותיהם הוראה למי להצביע, מחוייבים 

להצביע למפלגה חרדית

זהירות, כאן ילד!
שוב נשכחו שני תינוקות ברכבים, ובנס חולצו בזמן • 

בנתניה נשכח ילד בן 9 חודשים וחולץ כעבור 4 (!) שעות 
במצב בינוני • במדיעין, נשכח ילד כבן שנה, וחולץ ע''י 

אימו כשהוא במצב קל

טרור הרחפנים

רחפן שהמריא ברצועת עזה, הטיל מטען חבלה לעבר רכב צבאי, וחזר 
לרצועה • נזק קל נגרם לרכב, ובתגובה תקף צה''ל מטרות חמאס בעזה 
• בתוך כך, חמש רקטות נורו בליל שבת לעבר יישובי עוטף עזה – צה''ל 

תקף בתגובה בירי טנקים ובהפצצות חיל האויר

mailto:raphael@mhr1.co.il


יום ראשון ח' אלול תשע"ט 08/09/2019 2

  העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

מערכת:
02-5-380-380

ת.ד. 30078 ביתר עילית-ישראל

www.shaharit.com
office@shaharit.com 

~~~
פניות לוועדה הרוחנית:
h109910@gmail.com

~~~
המודעות,  לתוכן  אחראית  המערכת  אין 
בפרסומים  ואין  וכשרותן,  אמיתותן  סגנונן, 

משום נתינת גושפנקא כלשהי

הבינלאומי,  החוק  פי  ועל  תורה  דין  פי  על 
מידע  במאגרי  לאכסן  להעביר,  להעתיק,  אין 
אמצעי  בשום  ולא  דיגיטליים)  או  (פיזיים 
הכתבות,  בתוכן  שימוש  לעשות  אין   | אחר 
בתמונות, או בעיצובים הגרפיים של העיתון | 
אסור להעביר את העיתון למטרות מסחר או 
רווח, המעוניין בקבלת העיתון צריך להרשם 

במערכת העיתון בלבד

© כל הזכויות שמורות
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 תחזית להיום:

 שערים יציגים

בשעות  חלקית.  מעונן  היום: 
גשם  עד  טפטוף  צפוי  הבוקר 
הארץ  בצפון  בעיקר  קל  מקומי 

ובמישור החוף.

מחר: מעונן חלקית עד נאה. תחול 
בעיקר  בטמפרטורות,  קלה  עלייה 

בהרים ובפנים הארץ.

דולר ארה"ב
ליש"ט בריטניה

אירו
דולר אוסטרליה

3.5170
4.3231
3.8835
2.4027

להצטרפות

באתר:
www.shahrit.com

באימייל:
office@shaharit.com

om

החרדי הציבור  של  היומי  הדיגיטאלי  העיתון 

לעיתון הדיגיטלי היומי 
של הציבור חרדי

להצעת פרסום
 במחיר אטרקטיבי
לחץ כאן

ooooooooooom

הוי זהיר במצוה קלה 
כבחמורה

התאספו פעם רבני ליטא בעיר וילנה. ביקש אחד 
כי  קריאה  על  הרבנים  כל  את  להחתים  הרבנים 
דיבורי לשון הרע הריהם חמורים לפחות כאכי־

לת בשר דבר אחר.

ישב שם הגאון רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי, והוא 
הסתייג מהדבר. הוא העיר: "אמנם איסור לשון 
הרע חמור הוא מאוד ואולי אף יותר ממאכלות 
לזה,  זה  האיסורים  את  ישוו  אם  אבל,  אסורות. 
לשון  באיסור  לזלזל  שרגילים  האנשים  עלולים 

הרע, לזלזל גם במאכלות אסורות"...

שמזלזל  שמי  המוסר  בעלי  אומרים  היו  כך  ועל 
עלול  לאדם),  נראות  שהן  (כפי  'קלות'  במצוות 

לזלזל גם במצוות חמורות

דבר המערכת 

שומו שמים
עורר  הממשלה,  ראש  של  בנו  נתניהו,  יאיר 
סערה נוספת כאשר "כינה" את ראש הממשלה 
לשעבר, יצחק רבין, "רוצח ניצולי שואה". יותר 
נכון, זו האמירה שניסה להפיל על יאיר בנו של 
"לקבוע  רבין.  יובל  לשעבר,  הממשלה  ראש 
לפו־ ישיר  המשך  זה  שואה  ניצולי  רצח  שרבין 
שלא  תגידו  אל  אס-אס.  במדי  רבין  של  סטר 
ראיתם. אולי הפעם היועץ המשפטי לממשלה 

יפעל נגד המסיתים?", כתב רבין הבן.

לדבריו  דווקא  התנגדות  הביעו  כמובן  בשמאל 
של יאיר הבן, ולא לדבריו של יובל הבן, שאת 

מורשת אביו הם ממשיכים.

את  מוכיח  שיהיה,  ככל  מינורי  הזה,  העימות 
מה שקורה כאן כבר לא מעט זמן. הימין מגיע 
עם עובדות, והשמאל מגיב לו עם זעקות שבר 
של  דבריו  התייחסות.  כל  שוות  שאינן  ושווא 
יאיר הבן נכונים מאין כמוהם. לא צריך להיות 
הממשלה  ראש  כי  להבין  כדי  גדול  היסטוריון 
המנוח ירה למוות ואף פיקד על אירוע בו נורו 
ניצו־ הנראה,  ככל  חלקם,  קדושים,  יהודים   11

ספינת  כאשר  התרחש  הזה  האירוע  שואה.  לי 
הנשק "אלטלנה" הגיעה לארץ.

בן גוריון חשש כי צה"ל לא יהיה צבא העם, וכי 
להביא  ימשיכו  האחרות  הלוחמות  הקבוצות 
לי־ הורה  ולכן  משלהן,  מדיניות  ולנהל  נשק 
רות על יושבי הספינה. הוא ורבין, שפיקד על 
שאח־ קר,  בדם  רוצחים  הם  במקום,  האירוע 
ראים למותם של יהודים. זו לא הסתה. אלא אם 

כן הסתה היא המציאות.

פרשנות // אברהם ויסמן 

רחפן מעזה תקף כלי רכב צבאי 
ישראלי; צה"ל תקף ברצועה

כלי הטיס הטיל ככל הנראה מטען חבלה באזור גדר המערכת ושב מיד לשטח 
הרצועה • נזק קל נגרם לרכב צבאי • בתגובה תקף צה"ל את חוליית המחבלים 
ששיגרה אותו וכמו כן ירה גם פגזים לעבר עמדת תצפית • אירוע זה מצטרף 

אל חילופי האש בליל שבת בין ישראל לעזה 

מ‡: מ. יו„ 

עזה  רצועת  משטח  רחפן 
הצהריים  בשעות  אתמול  חדר 
לשטח ישראל והטיל ממנו מטען 
באזור  צבאי  רכב  לעבר  חבלה 
מכן  לאחר  מיד  המערכת.  גדר 
נפגעים  אין  הרצועה.  לשטח  שב 
קל  נזק  נגרם  החיילים.  בקרב 

לרכב צבאי.
קרב  מטוסי  תקפו  בתגובה, 
מספר  אמש  צה"ל  של  טיס  וכלי 
יעדי טרור בהם ציוד לחימה ימי 
המ־ של  צבאיים  מתחמים  ושני 
חמאס,  ארגון  של  האווירי  ערך 

בצפון ובמרכז רצועת עזה.
אשכול  האזורית  המועצה 
"הדי  התקיפה,  במהלך  הודיעה 
כתוצאה  הם  שנשמעו  הפיצוצים 
מפעילות צה״ל. אנחנו בקשר עם 

הצבא, אין שינוי בהנחיות".
נת־ בנימין  הממשלה  ראש 

בדרום  האירועים  על  הגיב  ניהו 
לכל  אחראי  "חמאס  כי  ואמר 
עזה.  משטח  היוצאת  תוקפנות 
או  באזרחנו  לפגוע  ניסיון  כל 
בתגובה  ויענה  נענה   - בחיילינו 

תקיפה".
חי־ אל  מצטרף  זה  אירוע 
לופי האש בליל שבת בין ישראל 
צה"ל  של  וטנק  טיס  כלי  לעזה. 
בצפון  חמאס  של  יעדים  תקפו 

שיגור  על  בתגובה  עזה  רצועת 
חמש רקטות מן הרצועה לישראל 
נפלה  הרקטות  אחת  חצות.  לפני 
לשרי־ וגרמה  בשדרות  בית  ליד 
פה קלה. שתי נשים לקו בחרדה. 
מערכת  יירטה  לא  מדוע  נבדק 
כיפת ברזל את הרקטה הזו. קודם 
פלסטינים  נערים  שני  נהרגו  לכן 
ליד  השבועיות  בהפרות־הסדר 

גדר המערכת ברצועה.

שני הרוגים בהפגנות 
'צעדת השיבה' בעזה

יותר מ-6,000 פלסטינים התאספו במוקדי ההפגנות, חלקם יידו מטעני חבלה 
ובקבוקי תבערה • דובר חמאס: "ישראל תישא בהשלכות"

מ‡: מ. יו„

בעזה  הבריאות  משרד 
נהרגו  פלסטינים  שני  כי  דיווח 
צה"ל  מאש  האחרון  שישי  ביום 
בצפון רצועת עזה ובמזרחה, בה־
פגנות סמוך לגדר. לפי הדיווחים, 
 .17 בן  נער  הוא  ההרוגים  אחד 
אמר  קאסם,  חאזם  חמאס,  דובר 
את  ישראל  על  מטיל  הארגון  כי 
וכי  המפגינים,  למות  האחריות 

היא תישא בהשלכות.
חמאס:  דובר  אמר  עוד 
עם  ישראל  של  "ההתפרעות 

בצע־ השלווים  המפגינים  דמי 
שהכיבוש  פשע  היא  השיבה  דות 
העובדה  השלכותיו.  בכל  יישא 
המפגינים  את  שמה  שישראל 
מכוון,  בכוונת  למטרה  השלווים 
מפעילים  שהם  שהטרור  מוכיחה 
לאדמת  שהגיעו  מאז  הפסיק  לא 

פלסטין".
פלסטינים  מ-6,000  יותר 
ההפגנות  במוקדי  היום  התאספו 
השבועיות סמוך לגדר. חלק מהם 
השליכו מטעני חבלה מאולתרים 
כוחות  לעבר  תבערה  ובקבוקי 

צה"ל. מהצבא נמסר כי נעצרו שני 
חשודים שחצו את גדר המערכת 
בצפון הרצועה לשטח ישראל. על 

החשודים לא נתפס נשק.
כי  צה"ל  מדובר  נמסר  עוד 
אלים  אופי  נשאו  הסדר  "הפרות 
כמות  השלכת  שכלל  במיוחד 
גדולה של מטענים, רימונים ובק־
בוקי תבערה לעבר הגדר וכוחות 
הגדר  של  השחתה  ניכרת  צה"ל. 
נרשם  כן,  כמו  מוקדים.  במספר 
התקר־ ניסיונות  של  עולה  מספר 

בות לגדר המערכת".

https://shaharit.com/#subscribeNow
mailto:office@shaharit.com 
mailto:s@shaharit.com 
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סערת חוק ההמלצות

היועמ''ש: חוק 
המצלמות לא 
יעבור בבג''צ

מחר תתכנס ההמשלה לדון בחוק

מ‡: ח. פרנ˜ל

לממשלה  המשפטי  היועץ 
היום  לומר  צפוי  מנדלבליט  אביחי 
המ־ בחוק  כי  הממשלה  בישיבת 
ישנם  הליכוד  מקדם  אותו  צלמות 
בעיות משפטיות והוא יתקשה להגן 
אמש  פורסם  כך  בבג''צ.  החוק  על 
במפלגת   .11 בכאן  שבת)  (מוצאי 
לפו־ ניסיון  בחוק  רואים  לבן  כחול 
הצעה  ומנסחים  הבחירות,  את  צץ 
לצלם  מפלגה  על  שאוסרת  נגדית 

בקלפי.
הבחירות  ועדת  כך,  בתוך 

המפקחים  כי  קבעה  המרכזית 
במצלמות  רק  ישתמשו  מטעמה 
לאחר  זאת  המשטרה.  של  גוף 
שביק־ מקצועית  דעת  שחוות 
המצלמות  כי  קבעה  הוועדה  שה 
בבחירות  הליכוד  השתמש  שבהן 
"מוצר  הן  באפריל  הקודמות 
תקן".  בשום  עומד  שלא  חובבני 
הבחי־ ועדת  ששכרה  המומחה 
 ,DIT מחברת  כרמי  דן  רות, 
בקלות  כי  דעתו  בחוות  הסביר 
בצי־ תחבולות  לעשות  אפשר 
שהשתמש  המצלמות  של  לומים 

בהן הליכוד.

ליברמן: ישנה הנחייה בליכוד 
להפעיל אלימות בקלפיות

לדבריו, הוא יתמוך בחוק המצלמות, ולא התנה את תמיכתו בחוק חובת הצבעה

מ‡: ח. פרנ˜ל

ליבר־ אביגדור  ביתנו,  ישראל  יו''ר 
שלו  המופרע  ההסתה  במסע  ממשיך  מן, 
כי  העיתנות,  את  ב'פגוש  בראיון  ואמר 
''יש  כי  היתר,  בין  המצלמות,  בחוק  יתמוך 
120 אחוזי הצבעה אצל החרדים". עם זאת 
החוק  את  גם  לקדם  יש  כי  ליברמן  הבהיר 
למי  רק  יינתן  בבחירות  החופשה  יום  לפיו 
נתניהו  של  "מבחינתו  שהצביע:  שיוכיח 
הערבים  עם  אוטובוסים  כמו  זה  מצלמות 
גם  התנצל,  הוא  אז  לקלפיות,  שנוהרים 
הפ־ את  לדרבן   כדי  גימיק  רק  זה  הפעם, 
עילים שלו, סוף סוף הוא מצא את האויב. 
אני תומך במצלמות גם אצל החרדים, אצל 
חוק  את  להעביר  בנוסף  אבל חייבים  כולם 
לא  ואנשים  חופש  יום  זה  ההצבעה.  חובת 
חוק -  הצעת  הגשנו  אנחנו  להצביע.  באים 
מי שהכשיל אותה זה הליכוד יחד עם הח־
רדים. אצלם יש 120 אחוזי הצבעה, ראיתי 
את זה במאה שערים". ליברמן הוסיף וטען 
העולים  ממטה  מידע  מקבלים  "אנחנו  כי 

הנ־ יש  כי  הליכוד  של 
קלפיות  שבאותם  חיה 
ביתנו  ישראל  שם 
צוותים  להביא  חזקה, 
ולהפעיל  מתוגברים 
ברוטלית,  אלימות 
ליצור  קטטות,  ליצור 
ליצור  ובוהו,  תוהו 
שייפסלו  מצב  ממש 
ליצור  הקלפיות,  את 
אמר  אנדרלמוסיה", 
כבר  זה  "לנו  ליברמן. 
זאת  בפירוש   - ברור 
לה־ מלמעלה  הנחיה 
אני  אלימות.  פעיל 
מניח שזה אנשים שהם 
בלי־ המטה,  ראשי 
מאשרים  היו  לא  כוד 
לקבל  בלי  כזו  החלטה 
מפור־ בצורה  אישור 

שת או בקריצת עין".

ש

http://bit.ly/2lS6Dcf-besadno
http://bit.ly/2luRUnu-milabifula
mailto:milabifula@gmail.com


יום ראשון ח' אלול תשע"ט 08/09/2019 4

  העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

גאולה גני   40 ירמיהו  ראשי,  סניף  ירושלים. 
חדד האחים  בית   100 כהנמן  ברק.  בני 

02-595-1000
 אחריות יצרן 
3 שנים מלאות

 100% מימון
ללא מקדמה

אלפי לקוחות 
מרוצים

אספקה תוך 48 שעות על מבחר דגמים

קונים רכב 7 מקומות לחג
ומקבלים צ'ימיגג מקורי

(תא אחסון עליון לרכב)

אין חג בלי
 צ'ימיגג!

ההיברידיות 
של שנת 2020

יונדאי איוניק החדשה החל מ- ₪1,433טויוטה קורולה החדשה החל מ- ₪1,493

עכשיו בשמש:

טורקיה: מנהיגת האופוזיציה באיסטנבול תיכלא 
בגין העלבת הנשיא

הבכירה לא תועבר לכלא עד לקיום הליך ערעור בעניינה

מ‡ ‡ברהם ויסמן

דמוקרטיה נוסח טורקיה: מנהיגת האופוזיציה 
שנים  לתשע  תשלח  קפנצ'יואולו,  קנן  באיסטנבול, 

ושמונה חודשי מאסר. כך קבע בית המשפט במדינה. 
אחת הסיבות לכך שבכירת האופוזיציה תיכלא נעו־

צה בדברים שאמרה כנגד הנשיא הטורקי ארדואן.

ובהפ־ הנשיא  בהעלבת  הואשמה  הבכירה 
כי  נאמר  קנן  של  ממפלגתה  טרור.  תעמולת  צת 

קפנצ'יואולו לא תועבר לכלא עד להליך הערעור. 

יהודי 
שומר תורה 

ומצוות 
מונה ליועץ 

המיוחד 
למזרח 
התיכון 

במקומו של 
גרינבלט

ג'ייסון גרינבלט הגיב לפרסום 
וגיבה את המינוי החדש

מ‡ ‡ברהם ויסמן

ג'ייסון גרינבלט, אשר היו אמון עד כה על 
קיום המגעים בין ישראל לפלסטינים, הודיע על 
עזיבתו את תפקידו. במקומו ימונה לתפקיד אב־
רהם ברקוביץ', יהודי שומר תורה ומצוות אשר 

למד בישיבה החרדית 'קול תורה' שבירושלים.
ברקוביץ' מקורב לחתן הנשיא ג'רארד קו־
מונה  שהוא  לכך  הסיבה  הנראה,  ככל  וזה,  שנר, 
הישראלי-פלסטי־ הנושא  הנחשב.  לתפקיד 
כי  העובדה  בשל  זאת  החדש.  ליועץ  זר  אינו  ני 
"עסקת  של  כתיבתה  על  מהאחראים  חלק  היה 

המאה" של ממשל טראמפ. 
הגיב  גרינבלט,  ג'ייסון  המתפטר,  היועץ 
את  לעשות  מוכשר  שהוא  חושב  לפרסום: "אני 
באופן  להיעשות  ימשיך  זה  ממנו.  שמצופה  מה 

קבוצתי. זה לא הולך להשתנות". 
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פרץ: יאיר נתניהו 
מסוכן מיגאל עמיר
דבריו באו כתגובה על אמירתו של נתניהו כי רבין רצח 

ניצולי שואה באלטלנה

מ‡: ח. פרנ˜ל

עמיר  ח''כ  העבודה-גשר,  יו''ר 
בתל  שבת)  (מוצאי  אמש  נאם  פרץ, 
רבין  בכיכר  המפלגה  של  כנס  אביב 
יאיר  דברי  את  בחריפות  ותקף  בעיר, 
נתניהו על ראש הממשלה לשעבר יצחק 
מי־ מסוכן  נתניהו  "יאיר  כי  ואמר  רבין 
לא  מעולם  נתניהו  משפחת  עמיר.  גאל 
המקלדת  על  הידיים  מהמרפסת.  ירדה 

ידי יאיר אבל הקול, קול נתניהו". דבריו 
באו בעקבות אמירתו של נתניהו הבן על 
כך שראש הממשלה לשעבר, יצחק רבין 
ז''ל רצח ניצולי שואה בפרשת אלטלנה.
מוקדם יותר הגיב ראש הממשלה 
עם  מסכים  אינו  הוא  כי  ואמר  לדברים 
לד־ רבין.  על  יאיר  בנו  שכתב  הדברים 
בלבד  שלו  הן  יאיר  של  בריו "עמדותיו 

ועל דעתו".

סערת חוק המצלמות

שר המשפטים: נעביר 
את החוק על אף 
התנגדות היועמ''ש

"מנדלבליט לא נבחר ע''י הציבור לחוקק, אנחנו כן" הסביר

מ‡: ח. פרנ˜ל

שר המשפטים אמיר אוחנה אמר 
בסוף השבוע בראיון בכאן 11 כי הליכוד 
התנ־ למרות  המצלמות  חוק  את  יעביר 
היועץ  את  מכבד  "אני  היועמ''ש.  גדות 
נבחר  לא  הוא  אבל  לממשלה  המשפטי 
כן",  ואנחנו   – לחוקק  הציבור  ידי  על 
של  לכוונתו  כתגובה  זאת  אוחנה,  אמר 
היועמ''ש לייעץ לממשלה שלא להעביר 
אנחנו   – משפטי  יועץ  "הוא  החוק:  את 

אלה שמקבלים את ההחלטות".
"אנחנו  כי  הסביר  המשפטים  שר 
אבל  הבחירות  תוצאות  את  מכבדים 
באופן  תשקפנה  שהן  כדי  הכל  עושים 
ראינו  בחר.  שהציבור  מה  את  אמיתי 
בבחירות האחרונות שהיו מספר מקרים 

שהיו זיופים". 
למעשה  כי  וטען  הוסיף  אוחנה 
העברת  נגד  מהותי  דיון  מתקיים  לא 

היא  הנשמעת  היחידה  והסיבה  החוק, 
שטוהר  מוודאים  "אנחנו  הזמן:  לחץ 
הבחירות יישמר. עדיין לא שמעתי דיון 
מהותי נגד מצלמות בקלפיות. חשאיות 
הבחירות נשמרת, לא מצלמים מאחורי 
הפרגוד. באיזה אופן מצלמה תרתיעה? 

גם ככה נרשמים בתחילת ההצבעה".

קורס המקנה רשיון הדרכה במסגרות תירות פנים ותירות נכנסת 
כולל הרחבת הסמכה להדרכה במערכת החינוך 

בהובלת: ד"ר דורון שר אבי וישורון פישר
רכז הקורס: יחיאל חרז

משך הקורס: 13 חודשים, 60 ימי סיור ו 345 שעות עיוניות 
הלימודים העיוניים יתקיימו בימי ב' בערב בהיכל שלמה, ירושלים. 

הסיורים המעשיים יתקיימו בימי ד'.

ימי ראיונות יתקיימו לפי זימון של המשתתפים בערב החשיפה

מועד פתיחת הקורס: כ»ט בתשרי תש»ף (28.10.19)

קח מקל, 
קח תרמיל

קח מקצוע
לחיים

קורס מורי דרך
בפיקוח משרד התירות

073-3742111 גו  י >> או חי ולהרשמה לחצו כאן  לפרטים 

לזכאים תינתן הנחה
בתוכנית השוברים של מרכז כיוון

חדש!
לגברים
במגזר
החרדי

מחדל חמור בשב"ס: 

הסוהרים לא בדקו את הרכב - 
ועציר נותר ללא השגחה במוסך
פרסום ראשון ב'וואלה': נהג משאית שהוביל עצירים לבתי המשפט, המשיך עם המשאית למוסך 

בתום משימת הפינוי • לאחר כחצי שעה, כשהנהג חזר כדי לאסוף את הרכב מהתיקון, נמצא העציר 
שנרדם במהלך הנסיעה ואיש לא שם לב לחסרונו • שב"ס: "יינקטו צעדים כנגד מי מהמעורבים"

מ‡: מ. יו„

במהלך משימת פינוי בוקר של פלגת 
חרוב ביחידת נחשון של שירותי בתי הסוהר 
מלאה  משאית  יצאה  האחרון,  חמישי  ביום 
אותם  והורידה  איילון  לכלא  עצירים  ב-27 
בבתי המשפט. בסיום הורדת העצירים, נהג 
המשיך  אותם  שהובילה  הזינזאנה  משאית 
ברמ־ סמוך  משטרתי  למוסך  המשאית  עם 
לה, הפקיד את הרכב וחזר לעבודה.  רק כע־
בור חצי שעה הבחינו בבית המשפט שחסר 

עציר פלילי ואיש לא יודע היכן הוא.
כדי  המשטרתי  למוסך  נשלח  הנהג 
נדהם  ושם  מהתיקון,  המשאית  את  להוציא 

במשאית  שישן  שנעלם  העציר  את  לגלות 
מתברר  במוסך.  שהה  בהן  השעות  במהלך 
שהעציר נרדם במהלך הנסיעה ואיש לא וידא 
שכל העצירים יצאו מהמשאית. כמו כן, איש 
העצי־ ירידת  לאחר  כנדרש  סריקה  ביצע  לא 
רים מהמשאית ונסעו אתו למוסך כשהוא ישן.

בשב"ס אישרו את הפרטים והוסיפו: 
מש־ צעדים  יינקטו  בחומרה,  זאת  "רואים 
אירוע  אינו  זהו  המעורבים".  כנגד  מעתיים 
חריג ראשון בפלגת חרוב, רק בשנה האחרו־
נה ברחו שני אסירים שהיו באחריות הגדוד.

משב"ס נמסר כי "באירוע הנ"ל עולה כי 
צוות ליווי של יחידת נחשון הוריד עצורים מרכב 

משימת  בתום  כליאה'  'מתאי  שמורכב  הליווי 
ליווי במתחם בית סוהר 'איילון'. משהבחינו צוות 
שהובילו  בבדיקות  החלו  בעצור  בחוסר  הליווי 
אותם לאתר את האסיר ברכב הליווי שחנה במ־

תחם בית סוהר איילון בסדנא משטרתית.
חשוב להדגיש, יחידת נחשון הינה יחידה 
עצורים  כ-1,700  יום  מידי  שמובילה  מקצועית 
ואסירים בכל רחבי הארץ לדיונים בבית משפט 
נהלי  על  הקפדה  תוך  חולים  בבתי  ולבדיקות 
הביטחון והבטיחות. אנו רואים באירוע זה תקלה 
חמורה אך חריגה מאוד שתוחקרה מיידית ע"י 
שיעלה  וככל  נחשון  ביחידת  הבכירים  הדרגים 
מהתחקיר, יינקטו צעדים כנגד מי מהמעורבים".

הסתיימה הצבעת 
הדיפולמטים בחו''ל

אחוז ההצבעה ירד ב-6% ל-69% בלבד

מ‡: ח. פרנ˜ל

מסרה  המרכזית  הבחירות  ועדת 
נציגי  של  הבחירות  כי  השבוע  בסוף 
ה-22  לכנסת  בחו''ל   השוהים  המדינה 
על  עמדו  ההצבעה  אחוזי  הסתיימו. 
הצבעה  זכות  בעלי   5,086 מתוך   69%
הבחירות  לעומת  כ-6%  של  ירידה   -
שהתקיימו באפריל. כל הקלפיות אמו־
הבחירות  ליום  עד  לכנסת  להגיע  רות 

במעט־ המצביעים  עם  יספרו  והקולות 
פות כפולות.

ה-22  לכנסת  בבחירות  ההצבעה 
הישראליות  הדיפלומטיות  בנציגויות 
הקלפיות  הלילה.  החלה  העולם  ברחבי 
ברחבי  ישראל  נציגויות  ב-97  הוצבו 
מדינות.   77 פני  על  הפרוסות  העולם 
ישראל  שגריר  היה  להצביע  הראשון 
גרי־ יצחק  זילנד,  ניו  בירת  בוולינגטון, 

ברג.

http://bit.ly/2Z1hjU3-michleletherzog
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גנץ על חוק המצלמות: הפיקוח על הבחירות לא צריך 
להיות בידיי המפלגות

לדבריו, טוהר הבחירות הוא דבר חשוב מאוד, אך בשביל זה יש את וועדת הבחירות

מ‡: ח. פרנ˜ל

יו''ר כחול לבן בני גנץ אמר בראיון בסוף השבוע 
בכאן 11 כי נתניהו לוחץ להעביר את חוק המצלמות, 
משום ש"ללא ספק הוא חושש מתוצאות הבחירות". 
גנץ הוסיף כי "כולנו רוצים לראות תוצאה דמוקרטית 
ומדויקת ככל שניתן. בשביל הדבר הזה המציאו את 
השיטה  מה  חשוב  פחות  המרכזית.  הבחירות  ועדת 
הטכנולוגית, אבל זה לא צריך להיות בידי המפלגות".
הם  גם  יצויידו  לבן  כחול  אנשי  אם  כשנשאל 

שאנחנו  לוודא  נאלץ  "אנחנו  גנץ:  השיב  במצלמות, 
פיקוח,  להפעיל  שלנו  ביכולת  מאחור  נשארים  לא 
אבל אנחנו לא מפחדים מההצבעה". יו''ר כחול לבן 
הוסיף כי הוא חושב שראש הממשלה בנימין נתניהו 
הוא דמוקרט ולכן אמור לכבד את תוצאות הבחירות: 
"העם יאמר את דברו עכשיו וכולם צריכים לכבד את 
זה – גם נתניהו. יש לנו אפשרות לשים בקלפיות מש־

קיפים משלנו".
עם  ממשלה  שיקים  לאופציה  גם  התייחס  גנץ 

מאמצע  משחק  מתחילים  "לא  נתניהו:  בלי  הליכוד 
ההתחלה  מההתחלה.  משחק  מתחילים  המחצית. 
המפלגה  ותהיה  בבחירות  תנצח  לבן  שכחול  תהיה 
ועל  הנבחרת  את  סביבה  שתרכיב  זו  היא  הגדולה. 
נשים  לעבודה.  לליברמן,  לליכוד,  נפנה  הזה  הבסיס 
את קווי היסוד שמשרתים את הרוב בישראל. הרוב 
בישראל רוצה אחדות, גישה ממלכתית, שייטפלו לו 
בש־ שנעבוד  צריכים  כולם  בריאות.  חינוך,  בבעיות, 

בילם".

ארה"ב מזהירה את 
לבנון: ישראל תתקוף 

אם אתרי דיוק 
הטילים לא יפורקו

המסר הועבר לנשיא לבנון המקורב לחיזבאללה

מ‡ ‡ברהם ויסמן

ארה"ב העבירה מסר ללבנון, 
אם  בלבנון  תתקוף  ישראל  שלפיו 
אר־ של  המדויקים  הטילים  אתרי 
המסר  יפורקו.  לא  חיזבאללה  גון 
חשיפת  בעקבות  מגיע  האמריקני 
טילים  לדיוק  מפעל  של  תמונות 
פר־ אותם  בלבנון,  חיזבאללה  של 

סמה ישראל.
"א-שרק  הערבי  העיתון 
מקורות  מפי  דיווח  אל-אווסט" 
בישראל, כי המסר הועבר ללבנון 
המדינה  מזכיר  ששיגר  במכתב 
לנשיא  פומפאו  מייק  האמריקני 
לבנון מישל עאון, הנחשב למקו־

רב לארגון חיזבאללה.

דיווח: מכלית הנפט 
האיראנית ששוחררה 

הגיעה לסוריה
המכלית פרקה 55% ממטענה בסוריה

מ‡ ‡ברהם ויסמן

האיראנית  הנפט  מכלית 
שלטונות  ידי  על  שוחררה  אשר 
להעביר  שלא  והוזהרה  גיברלטר 
הש־ לסוריה,  שעליה  הנפט  את 
ופרקה  לסוריה  מסעה  את  לימה 
את רוב מטענה על אדמת סוריה. 
"מידל  החדשות  כלי  מדווח  כך 

איסט איי".
 55% הספינה,  תכולת  רוב 
נפרק  עליה  שהיה  מהמטען 

בכ־ מדובר  סוריה.  מנמלי  באחד 
חביות  ממיליון  למעלה  של  מות 
מי־ כ-70  של  בשווי  גולמי,  נפט 

ליון דולרים.
שהייתה  המכלית  כזכור, 
ידי  על  נעצרה  לסוריה  בדרכה 
בריט־ צבא  של  מיוחדים  כוחות 
ניה, אשר ביקשה למנוע את הע־
ברת הנפט לסוריה, הנתונה תחת 
הנפט  מכלית  לבסוף,  סנקציות. 

שוחררה בהוראת שופט. 
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שליח האו"ם למזרח התיכון גינה את ישראל 
על מות שני הפלסטינים בגבול עם עזה

שליח האו"ם קרא לישראל להשתמש בכוח קטלני רק כמפלט אחרון

מ‡ ‡ברהם ויסמן

ניקולאי  התיכון,  למזרח  האו"ם  שליח 
מלדנוב, גינה את ישראל בעקבות מותם של 
הגבול  גדר  על  הפגינו  אשר  פלסטינים  שני 
למות  בתגובה  צה"ל.  מאש  ונהרגו  ברצועה 
השניים פרסם שליח האו"ם הצהרה הקוראת 
אלא  קטלני  בכוח  משימוש  להימנע  לישראל 
שהתייחסה  בהודעה  ברירה.  אין  של  במקרה 
המילה  אף  נכללה  הפלסטינים  של  למותם 
"מחריד". עוד נטען בהצהרה כי, "על ישראל 

להשתמש בכוח קטלני רק כמפלט אחרון".

מזכיר המדינה 
האמריקני: 

תכנית השלום 
תיחשף בימים 

הקרובים
הנספח הכלכלי של התכנית האמריקנית כבר נספח 

במהלך וועידה בבחריין

מ‡ ‡ברהם ויסמן

ארה"ב,  של  המדינה  מזכיר 
תכנית  כי  אמר  פומפאו,  מייק 
השלום של ממשל טראמפ תחשף 
כזכור,  הקרובים.  בשבועות 
ארה"ב הבהירה כי תכנית השלום 
תיחשף לאחר הבחירות שייערכו 
בישראל. "אני חושב שבשבועות 

אמר  חזוננו",  על  נכריז  הקרובים 
פומפאו.

שמקדם  השלום  עסקת 
לפל־ ישראל  בין  טראמפ  ממשל 
המאה",  "עסקת  נקראת  סטינים 
והנספח הכלכלי שלה כבר פורסם 
ארה"ב  שערכה  וועידה  במהלך 

בבחריין.

חברת החשמל 
תוכל לנתק 
את הרשות 
הפלסטינית 

בעוד שבועיים 
ההערכה כי הממשלה תבקש איפוק • מטרת 

הניתוק, שיתחיל ביהודה ושומרון, היא ללחוץ 
על הרשות לשלם את החוב שעומד על 1.7 

מיליארד שקלים

מ‡: מ. יו„

תוכל  החשמל  חברת 
הפלסטינית  הרשות  את  לנתק 
הבחירות  לאחר  החשמל  מזרם 
פורסם  כך  כשבועיים,  בעוד 
בחדשות 'כאן 11'. החברה מת־
כוונת להתחיל בניתוק הכפרים 
ללחוץ  כדי  ושומרון,  ביהודה 
חשבון  את  לשלם  הרשות  על 
מי־  1.7 על  שעומד  החשמל 
הערכות,  לפי  שקלים.  ליארד 
הדרג המדיני לא ימנע את הני־
תוק, אך יבקש מהחברה לנהוג 

באיפוק.
לפני  הודיעה  החברה 
לראש  במכתב  כשבועיים 
והאנ־ האוצר  לשרי  הממשלה, 
ולמ־ החשמל  לרשות  רגיה, 
כי  בשטחים  הפעולות  תאם 

החשמל  חברה  של  חובה  בשל 
בכוונתה  ירושלמית,  המזרח 
הניתוק.  נוהל  את  להפעיל 
שניתנה  בג"ץ  פסיקת  פי  על 
ממועד  החל  כחודשיים,  לפני 
הרלוונטיים  לגורמים  ההודעה 
 35 להמתין  החשמל  חברת  על 
רשאית  היא  ולאחריהם  ימים 

להתחיל בניתוקים.
כי  פורסם  שעבר  בחודש 
הפלסטינית  והרשות  ישראל 
ישלמו  הפלסטינים  כי  סיכמו 
שקלים  מיליון   300 לישראל 
החשמל  לחברת  החוב  לכיסוי 
ההבנות  פי  על  הישראלית. 
מכספי  יקוזז  הכסף  שהושגו, 
יפעלו  ובמקביל  שלה  המסים 
רכישת  חוזה  לגבש  הצדדים 
חשמל מסודר בין הרשות לבין 

חברת החשמל.
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0733-74-70 התקשרולהצטרפות 
4150605@gmail.com

ההההזזזכככככותתתת לקבל הלוואה של 240,000 
ההההזזזככככוותתתת לקבל פריסה ליותר מ-150 תשלומים

ההההזזזככככוותתתתת לקבל מענק בסך 38,400 
ההההזזזככככוותתתת להיות שותפים בהקמת עשרות אלפי בתים בישראל
ההההזזזזככככוותתתתת להיות חברים בגמ"ח הוותיק המבוסס והאמין בציבור החרדי
ההההזזזזכככוותתתתת להיות חברים בגמ"ח הכי נקי ומהודר מחשש ריבית בפיקוח צמוד

החובה היחידה להזדרז להצטרף לפני גיל 3

מס'מסלול
 יחי'

סך תרומה 
חודשית

חודשי
תרומה 

סכום כולל 
החזר סך הלואהשל התרומה

מענקחודשי

ת
חב

ור
מ

ה 
ס

רי
9,600₪ 50192₪ 1₪פ 40,000₪260₪ 6,400

2₪ 100192₪ 19,200₪ 80,000₪ 520₪12,800

3₪ 150192₪ 28,800₪ 120,000₪ 780₪19,200

4₪ 200192₪ 38,400₪ 160,000₪ 1,040₪25,600

5₪ 250192₪ 48,000₪ 200,000₪ 1,300₪ 32,000

6₪ 300192₪ 57,600₪ 240,000₪ 1,560₪ 38,400

ל ההההזזזכככככותתתת

30

צה"ל עצר ארבעה פלסטינים שחצו את גדר 
הגבול מעזה

החשודים, בני 13, נתפסו עם סכינים והועברו לחקירה • מוקדם יותר, כלי טיס ירה אל חוליית מחבלים ששיגרה רחפן נפץ מהרצועה

מ‡: מ. יו„ 

לוחמי צה"ל עצרו אתמול שלושה פלס־
טינים בני 13 עם סכין, שחצו את גדר המערכת 

בדרום רצועת עזה לשטח ישראל. בהמשך נעצר 
הרצועה,  בצפון  הגדר  את  שחצה  נוסף  חשוד 
ועליו נתפסו שני סכינים. החשודים נעצרו לאחר 

שהלוחמים כיתרו וסרקו את המרחב אליו חצו.
צה"ל  לוחמי  לכן,  קודם  קצר  זמן 
המער־ גדר  את  שחצה  נוסף  חשוד  עצרו 

כת בצפון רצועת עזה לשטח ישראל. על 
הועבר  והוא  סכינים  שני  נתפסו  החשוד 

לחקירת כוהב"ט.

נשיא לבנון 
הזהיר: 
"ישראל 
תישא 

בתוצאות 
כל 

התקפה"
על רקע האיומים של ישראל 

להמשיך ולפעול נגד פרויקט דיוק 
הטילים של חיזבאללה, מישל עאון 
המשיך לעמוד לצד ארגון הטרור 
• "התקפה נגד ריבונותה של לבנון 
תתקל בהגנה עצמית לגיטימית" 

אמר נשיא לבנון

מ‡: מ. יו„

על רקע האיומים של ישראל להמשיך ול־
פעול נגד פרויקט דיוק הטילים של חיזבאללה, 
הזהיר לבנון מישל עאון בסוף השבוע שעבר כי 
לב־ על  התקפה  של  בתוצאות"  תישא  "ישראל 
נון. בפגישה עם שליח האו"ם ללבנון יאן קוביץ 
הוסיף הנשיא, שממשיך לעמוד לצד ארגון הט־
רור, כי "התקפה נגד ריבונותה של לבנון תתקל 

בהגנה עצמית לגיטימית".
מודיעיני  מידע  צה"ל  חשף  שלישי  ביום 
בשטח  טילים  לדיוק  חדש  מפעל  על  המצביע 
עם  הגבול  שליד  שית  נבי  לעיירה  סמוך  לבנון, 
כאתר  שנים  שש  לפני  הוקם  המפעל  סוריה. 
לייצור אמצעי לחימה, אך בחודשיים האחרונים 
מזהים בצה"ל פס ייצור במקום שמטרתו הסבת 
רקטות לטילים מדויקים. כמו כן למקום הועבר 

ציוד רגיש בפיקוח והדרכה איראנית.
מנועים  לייצור  מתחמים  כולל  המפעל 
יכולת  בעלי  טילים  לייצר  במטרה  קרב,  וראשי 
מדובר  מטרים.  עשרה  של  בדיוק  פגיעה  של 
ורק  אסטרטגי,  מגדירה  ישראל  שאותו  באיום 
לאחרונה הורה ראש הממשלה להעלותו בסדרי 

העדיפויות אף מעל ההתבססות האיראנית.
רואים  שבחיזבאללה  אומרים  בצה"ל 
בימים  כך,  ובעקבות  למיזם  עליונה  חשיבות 
ייחו־ ציוד  בפינוי  הפעילים  עוסקים  האחרונים 
די ויקר מהמתחם, מחשש שישראל תתקוף גם 
אותו. זאת בעקבות המתיחות בצפון לאחר של־
קריטי  רכיב  בביירות  הותקף  ימים  כעשרה  פני 
לפי  לישראל  המיוחסת  בתקיפה  טילים,  לדיוק 

מקורות זרים.

http://bit.ly/2ROOuIg-gmach-hmerkazi
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אב ובנו הותקפו בכפר עזון שבשומרון
ישראלי ובנו הותקפו בכפר עזון, לאחר שככל הנראה הגיעו למקום לצורך בדיקות רפואיות 
וזוהו על ידי מקומיים • על פי דיווחים ערביים, הדוקר, נער בן 15, הסגיר עצמו למנגנוני 

הביטחון הפלשתיניים • דובר צה"ל אישר כי מדובר בפיגוע על רקע לאומי

מ‡: מ. יו„

בעת  בידו  שנדקר  האב  פרץ,  יוסף 
ששהה עם בנו בכפר עזון שבשומרון, סיפר 
מבית החולים על הדרמה שהתחוללה במר־
פאת השיניים וגרמה לפציעתו ולפציעת בנו. 
אמר  בסדר",  מרגיש  אני  אותי.  דקר  "בחור 
שלי  הבן  את  דקר  שהצעיר  "אחרי  והוסיף: 
הוא זרק את הסכין על הרצפה. לא האמנתי 
אני  הזה,  הרופא  אצל  לי  לקרות  יכול  שזה 

מכיר אותו היטב וסומך עליו".
סיפר.  שיניים",  לטיפול  לעזון  "הגענו 
"נכנסו לבניין של המרפאה ואז הגיע הדוקר. 
הוא הגיע פתאום מאחורה. הוא שאל אותנו 
אם אנחנו יהודים או ערבים. אני מסתכל עליו 
אמרתי  ביד.  דוקרן  לו  שיש  קולט  ופתאום 
תזהרו יש לו דוקרן. לא הספקתי לתפוס לו 
את היד וקיבלתי דקירה ביד. הבן שלי פחד 
אותו  דקר  הוא  עליו,  וקפץ  אותו  הזיז  עלי, 

בגב". 
מי שמנע את המשך הפגיעה הוא רופא 
שלוש  שתיים  הרופא  את  "פגשנו  השיניים: 
למרפאה.  התקדם  כבר  והוא  כן  לפני  דקות 
הוא קפץ על הדוקר, הזיז אותו מהבן שלי וגם 
נתן לו מכות. הדוקר זרק את הדוקרן ונעלם. 
בזכות הרופא זה נגמר. יכול היה להיות יותר 

גרוע". 
בגבו,  שנדקר  יוסף,  של  ה-17  בן  בנו 
לאחר  אולם  קשה.  במצב  תחילה  הוגדר 
נשק־ לא  ויציב.  בינוני  מוכר,  מצבו  אשפוזו 
פת סכנה לחייו. דוד של הנער, שהיה איתם 
בעיירה הפלסטינית עזון,  שיחזר בבית החו־

אלינו  בא  בן 15  ארע: "בחור  אשר  את  לים 
ושאל אותי בערבית אם אנחנו יהודים. אמ־
רתי לו שאנחנו לא יהודים, שאנחנו ערבים. 
ואז הוא דקר את האבא והבן. רופא השיניים 

הגיע לעזור לנו והוציא אותנו משם".
השלושה  להימלט,  שהצליחו  לאחר 
פינו את עצמם למחסום צה"ל בכניסה לכפר 
והחיילים הזעיקו את אנשי מד"א לטיפול. על 
פלשתי־ תקשורת  מכלי  נוספים  דיווחים  פי 
הרשות  למנגנוני  עצמו  הסגיר  הדוקר  ניים, 

ונעצר. 
רא־ "מתחקור  כי  נמסר  צה"ל  מדובר 

שוני של אירוע הדקירה בכפר עזון שבמרחב 
שני  נפצעו  בו  "אפרים"  המרחבית  החטיבה 
אזרחים, עולה כי מדובר בפיגוע. מחבל דקר 
לכפר  שנכנסו  לאחר  ישראלים  אזרחים  שני 
לצורך טיפול רפואי. כוחות הביטחון פועלים 

למעצר המחבל".
בה  הודעה  פרסמה  ההתנגדות  ועדות 
הדקירה  מבצע  על  מברכים  "אנחנו  נכתב: 
ההירואי בעזון. זו התגובה הטובה ביותר לט־
בירושלים,  ישראל  שמבצעת  ולפשעים  רור 
המדינית  הלשכה  ראש  סגן  ובעזה".  בחברון 
הרגה  "ישראל  דעליס:  עיסאם  חמאס,  של 
אתמול את הילדים שלנו בעזה, והיום הגיבו־
רים שלנו בקלקיליה הגיבו. מתקפת הכטב"מ 
הפ־ את  לתגבר  נועדה  עזה  ברצועת  שלנו 
עילות בקלקיליה ולתת מסר: הדם של העם 

שלנו יקר".
סיפר:  רביע  איוב  מד"א  פראמדיק 
"חברנו סמוך למעבר אליהו לכוח רפואה של 
צה"ל שהוציא אלינו 2 פצועים, נער כבן 17 
גופו  בפלג  דקירה  פצעי  מספר  עם  בהכרה 
העליון וגבר כבן 60 במצב קל עם פצע דקירה 
חיים  מציל  רפואי  טיפול  להם  הענקנו  ביד. 
תרו־ ומתן  דימומים  עצירת  חבישות,  שכלל 

פות ופינינו אותם במצב יציב לבי"ח."

"זהירות, כאן ילד":

שני תינוקות 
נשכחו בכלי רכב 

בתוך שעה
בנתניה שכח אב את בנו בן ה-9 חודשים וגילה אותו כעבור 
4 שעות • במודיעין שכחה אם את בנה בן השנה, ונזכרה 

בכך בזמן שישבה בחנות סמוכה וחילצה אותו

מ‡: מ. יו„

נשכח  חודשים  תשעה  בן  תינוק 
אפ־ ברחוב  ברכב  האחרון  שישי  ביום 
במצב  ופונה  בנתניה,  אל-נקווה  רים 
בעיר.  לניאדו  החולים  לבית  בינוני 
בכל  לקחת  רגיל  שהוא  סיפר  האבא 
ברכב  ששכח  הבן  ילדים.  שני  בוקר 
הוא הילד השלישי, והיום הייתה הפעם 
אותו  לקחת  אמור  היה  בה  הראשונה 
לעבודתו  הגיע  הוא  לדבריו,  לפעוטון. 
בבית הספר, ורק כשיצא כעבור ארבע 

שעות לרכב, גילה את בנו.
סיפר:  שבע  רפי  מד"א  פרמדיק 
התינוק  את  ראינו  לרחוב  "כשהגענו 
גבר  של  בידיים  מוחזק  לרכב  מחוץ 

אותו  הכנסנו  למגע.  מאוד  חם  כשהוא 
במהירות לניידת טיפול נמרץ ותוך כדי 
הטיפול הרפואי שכלל קירור סיפרו לנו 
שעות.  מספר  הרכב  בתוך  היה  שהילד 
מצבו היה בינוני ויציב ופינינו אותו לה־

משך טיפול בבית החולים".
קודם  לאירוע  מצטרף  זה  מקרה 
תינוק   - לכן  קודם  כשעה  שהתרחש 
מס־ במרכז  בחניון  נעול  ברכב  נשכח 
קל-בינוני  במצב  ופונה  במודיעין,  חרי 
מגן  מאנשי  הרופא.  אסף  חולים  לבית 
דוד אדום שהגיעו לזירה נמסר כי האם 
ישבה בבית קפה כשלפתע נזכרה שה־
שחי־ זו  והיא  באוטו,  בנה  את  שאירה 

לצה אותו.

10
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הגורם לשריפה במפעל השמן 
בחיפה: שריפת פסולת

לאחר יותר מ-20 שעות בהן השתלטו הכבאים על האש, אך לא סיימו את פעולות הכיבוי, חוקר 
הדליקות קבע שמדובר בשריפת פסולת בין מחסן השמן לגדר המפעל • המשרד להגנת הסביבה: 

נמצאו כתמי שמן במי הנמל

מ‡: מ. יו„

חוקר דליקות קבע כי הגורם לדליקה 
נג־ בחיפה  השמן  במפעל  אתמול  שפרצה 
רמה כתוצאה משריפת פסולת בין המחסן 
לגדר המפעל. לפי החוקר, בעבר נראו מק־
רים דומים בהם המפעל שרף פסולת בחצר 

שצמודה לגדר.
ב'כאן  שהתפרסם  כפי  יותר,  מוקדם 

חדשות', הודיע המשרד להגנת הסביבה כי 
שקוף  הנמל,  במי  צמחי  שמן  כתמי  אותרו 
ורציף  כרמל  רציף  בין  המפוזרים  ברובו, 
המשרד,  הערכות  לפי  חיפה.  בנמל  מזרחי 
תעשיות",  "שמן  מחברת  שמן  על  מדובר 
הש־ בעקבות  המפעל  מכיוון  לים  שהגיע 

ריפה.
36 צוותי כבאות והצלה פעלו במקום 
שנמשכו  מאמצים  לאחר  השריפה.  לכיבוי 

שבמבנה  הבוקר  דווח  שעות,  מ-20  יותר 
המחסן ישנם עדיין מספר מוקדים בוערים, 
קיים  ולא  האש  על  שליטה  שהושגה  אך 
חשש להתפשטותה. מפקד תחנת הכבאות 
חיפה, חזי לוי, סיפר אתמול כי "כל המחסן 
המשימות  עיקר  בלהבות.  היה  הכל  בער, 
מחסנים  שלושה  על  להגן  זה  עכשיו  שלנו 
למעט  נפגעים  לנו  אין  בסחורה.  שמלאים 

כבאי אחד".

גידול אפסי באוגוסט: לאן נעלמו 
הכנסות המדינה?

ברשות המסים הסבירו את הנתון בחולשה בייבוא רכבים בשל הקדמת ייבוא הרכבים לחודש מרץ, 
מה שגרע 300 מיליון שקל מההכנסות ממסים

מ‡: יר‡ל לבי‡

הגי־ נתוני  את  פרסם  האוצר  משרד 
על  שנותר  אוגוסט,  לחודש  התקציבי  רעון 
רמתו מחודש יולי האחרון - 3.8% מהתוצר 

המקומי הגולמי.
פעולות  כי  עולה  הנתונים  מניתוח 
הצלי־ אמנם  המעבר  ממשלת  שביצעה 
משר־ בהוצאות  הגידול  את  לצמצם  חה 

המדינה  הכנסות  גידול  אך  הממשלה,  די 
ממסים, שעמד בשנים האחרונות על כ-5% 
בהכנסות  והגידול  אפסית  לרמה  נשחק 
לעומת  אפסי  הוא  אוגוסט  בחודש  ממסים 

התקופה המקבילה בשנה שעברה.
בחו־ הנתון  את  הסבירו  המסים  ברשות 
הרכ־ ייבוא  הקדמת  בשל  רכבים  בייבוא  לשה 
שקל  מיליון  שגרע 300  מה  מרץ,  לחודש  בים 

מתחילת  אוגוסט.  בחודש  ממסים  מההכנסות 
השנה נמדד גירעון של 28.7 מיליארד שקל בת־
קציב המדינה, לעומת גירעון של 15.4 מיליארד 
ובאוצר  אשתקד,  המקבילה  בתקופה  שקל 
סבורים כי בסוף השנה יעמוד הגירעון בשיעור 
של 3.6% מהתמ"ג, בעוד יעדי האוצר בגירעון 
המדינה לשנת 2019 עמדו על גירעון של 2.9% 

מהתמ"ג - חריגה של 12.5 מיליארד שקל.

ישראל מזהירה את האו״ם:

"הגיבוי שממשלת לבנון מעניקה 
לחיזבאללה - ימיט אסון על לבנון"
כך במכתב שהגישה ישראל למועצת הביטחון על ידי שגריר ישראל לאו״ם, דני דנון, נכתב כי 
״מתקפת הטרור שביצע חיזבאללה בוצעה מתוך שטח המנדט של יוניפי״ל כחלק ממהלך רחב 

שמבצע הארגון במימון ובהכוונה איראנית במטרה לערער את היציבות האזורית״

מ‡: יר‡ל לבי‡

מועצת  את  מזהירה  שוב  ישראל 
של  ההשלכות  מפני  האו״ם  של  הביטחון 
בשטח  חיזבאללה  הטרור  ארגון  התבססות 

לבנון.
במכתב תלונה שהגישה ישראל למו־
עצת הביטחון על ידי שגריר ישראל לאו״ם, 
דני דנון, נכתב כי ״מתקפת הטרור שביצע 
של  המנדט  שטח  מתוך  בוצעה  חיזבאללה 
יוניפי״ל כחלק ממהלך רחב שמבצע האר־
גון במימון ובהכוונה איראנית במטרה לע־

רער את היציבות האזורית״.
המוע־ החלטות  כי  צוין  במכתב 
פעילות  בשל  שיטתי  באופן  מופרות  צה 
״מדינת  במדינה,  חיזבאללה  של  הטרור 
הקהילה  בפני  פעם  לא  התריעה  ישראל 
להתעצם  פועל  חיזבאללה  כי  הבינלאומית 

צבאית, כולל בתחום הנשק המדויק, וזאת 
 1559 המועצה  החלטות  הפרת  כדי  תוך 

ו-1701״.

דנון  השגריר  התייחס  עוד 
לב־ ממשלת  שמעניקה  ללגיטימציה 
״צמרת  בשטחה.  הטרור  לארגון  נון 
לפרויקט  מודעת  הלבנונית  ההנהגה 
להביא  בצעדים  נקטה  לא  הדיוק, 
סייעה  אף  מסויימים  ובמובנים  לסיומו 
ההתב־ מצטרפות  אלו  לצד  להסוואתו. 
המדינה  מנהיגי  של  האחרונות  טאויות 
מצ־ אנו  הבעיה.  עומק  את  המשקפות 
פים שהמועצה תבהיר למדינת לבנון כי 
הת־ למנוע  ריבונותה,  את  לממש  עליה 
ישראל  כלפי  משטחה  ואיומים  קפות 

ולרסן את חיזבאללה״.
כי  הזהיר  הישראלי  השגריר 
ארגון  של  ההתקפיות  ״פעולותיו 
זוכה  לו  והגיבוי  חיזבאללה  הטרור 
אסון  להמיט  עלולים  לבנון  מממשלת 

על לבנון״.

תומאס אדיסון, מיליארדרים שצמחו 
מאפס, ואיך כל זה קשור לביטחון עצמי?

בשביל לגשת לעמוד, בשביל רוגע בחיים וכדי לעשות אין ספור דברים - בשביל כל 
אלו צריך ביטחון עצמי. וזה אפשרי.

כן, זה אפשרי! ביכולתו של כל אדם, גם כזה שהיה עד כה ללא ביטחון עצמי; גם אחד 
שעבר רבות בחייו, אירועים או מעשים שגרמו לו לאבד כל שארית של ביטחון עצמי; 
גם אדם שמעוניין לשפר את תדמיתו בעיני סביבתו, מבחינת תקשורת או ביטחון. כל 

אדם יכול להשיג ביטחון עצמי.
מה שצריך בשביל כך זהו כוח רצון וליווי אישי.
סיפרנו לכם על תומאס אדיסון, ועל כשרונותיו.

הנה לפניכם כמה מיליארדרים שצמחו מהתחתית למה שהם היום:  
1. דו וואנג צ'אנגערך נקי: 

5 מיליארד דולר
המייסד השותף של רשת ביגוד יוקרתית Forever 21 כאשר הגיע ב-1981 מקוריאה 
לארה"ב מקוריאה הוא נאבק בעוני ונאלץ לעבוד בשלוש משרות בו-זמנית. בני הזוג 

פתחו את חנותם הראשונה ב-1984. כיום יש לרשת 480 חנויות ברחבי העולם. 
2. ראלף לורן

ערך נקי: 7.7 מיליארד דולר
לורן סיים את לימודיו בתיכון בברונקס אך נאלץ לנשור מלימודיו באוניברסיטה כדי 
להתגייס לצבא. הוא עבד כמוכר עניבות והחל לעצב עניבות משלו. בשנה הראשונה 

מכר עניבות בשווי 500 אלף דולר ושנה לאחר מכן ייסד את פולו.
3. פרנסואה פינו

ערך נקי: 15 מיליארד דולר
 ,PPR לשעבר ,(Kering) כיום עומד פינו בראש אימפריית הביגוד היוקרתית קרינג
אך בצעירותו נאלץ לנשור מתיכון בגלל התעללויות קשות שעבר בשל היותו עני מרוד. 
פינו ידוע בזכות הטקטיקות העסקיות האגרסיביות שלו הכוללות רכישת עסקים כו־

שלים במחיר זעום.
4. לאונרדו דל וקיו

ערך נקי: 15.3 מיליארד דולר
יתומים.  לבית  נשלח  בילדותו  ענייה.  במשפחה  ילדים  מחמישה  אחד  היה  וקיו  דל 
בבגרותו עבד במפעל לחלקי רכב שם איבד את אצבעו בתאונת עבודה. בגיל 23 החל 
לייצר מסגרות למשקפיים וכיום עומד בראש אימפריית משקפיים המייצרת מותגים 

כגון ריי-בן ואוקלי.
5. ג'ורג' סורוס

ערך נקי: 20 מיליארד דולר
בצעירותו הציג את עצמו סורוס כנכדו של עובד משרד החקלאות ההונגרי כדי להימלט 
מציפורני הנאצים. ב-1947 ברח ללונדון ועבד כמלצר כדי לממן לעצמו לימודי כלכלה. 
הוא עבד בחנות מזכרות לפני שהשיג עבודה בבנק בניו יורק וההימור המפורסם שלו 

נגד הלירה שטרלינג הפכה אותו למיליארדר.
6. לי קא שינג

ערך נקי: 31 מיליארד דולר
משפחתו של לי קא שינג נמלטה להונג קונג מסין הקומוניסטית. אביו נפטר כשהיה 
בן 15, והוא נאלץ להפסיק את לימודיו כדי לפרנס את המשפחה. הוא עבד במפעל 
שייצרה   Cheung Kong Industries את להקים  והצליח  פלסטיק,  פרחי  לייצור 
חלקי פלסטיק אך התרחבה לעסקי נדל"ן. כיום מנהל קה שינג עסקים במגוון עצום של 
תחומים החל מבנקאות, קמעונואת, בטון, מלונאות וכלה בתקשורת סלולרית, תעופה, 

פלדה ועוד.
וזכרו גם מה כתבנו אתמול על תומאס אדיסון אשר רשם בחייו למעלה מ-1,000 המ־

צאות ופטנטים. מאוחר יותר הוא אף קיבל את מדליית הזהב של הקונגרס האמריקני 
ושמו מוכר עד היום ברחבי העולם.

די הרבה בשביל ילד חירש חלקית שאולץ לעזוב את לימודיו בשל רמתו.
אך מסתבר כי האמונה העצמית של האדם יכולה להוביל אותו למקומות שלא חלם 

ולא תיאר.
כי הביטחון והאמונה העצמית הם החשובים מכל. או כפי שאדיסון עצמו ניסח זאת 
היטב, כאשר ניסה ולא הצליח 10,000 פעמים טרם המצאת הנורה החשמלית במעב־
דותיו: "לא נכשלתי", הוא אמר לאלו שלעגו לו כאשר לא הצליח, "רק מצאתי 10,000 

דרכים שלא עובדות".
זכרו אם כן, הכישלונות יכולים להיות הדרך שלכם להצלחה!

בהצלחה!
אם אתה מעוניין באימון אישי שינחיל לך את הטכניקות החשובות לאדם עם ביטחון 
עצמי, ויהפכו אותך לאדם עם ביטחון עצמי, אתה מוזמן לפנות אלינו לאימון וליווי 

iontan345345@gmail.com :אישי לכתובת המייל
או למספר: 0534184414

השאר את מספר הטלפון שלך ואנו נשוב אליך בהקדם.
ונשתדל להיענות לפנייתך בהקדם.

לפונים מובטחת דיסקרטיות מלאה ושמירה קפדנית על פרטיותם.
עשרת הפונים הראשונים לפרסום זה יזכו בהנחה משמעותית במתנה. הרבה הצלחה!

CBT טור

פנהעכיולכובהמיילהבהוהרמספרהטלפוןלך


נונמחליורעמךרולהםיחעמך
לחהבהריוטוביעלעבר
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הסחרור בשוק הסלולר ממשיך: 
מניות חברות התקשורת צונחות

המלחמה בין חברות הסלולר, שהחלה בחבילה הזולה במיוחד של 'סאני מובייל' ממאנת 
להיעלם מהשטח

מ‡: יר‡ל לבי‡

על  שעבר  בשבוע  הודיע  לוי  רמי 
שיווק חבילת סלולר של 50 ג'יגה ב-12.5 
בא־ קווים,  (לרוכשי 2  בלבד  לחודש  שקל 
מה  החברה),  של  אשראי  כרטיס  מצעות 
לימי  התקשורת  חברות  מניות  את  שגרר 

מסחר מהגרועים שידעו.
באחוזת  המסחר  ננעל  קודם  יומיים 
של  צניחה  רושמת  סלקום  כשמניית  בית 
6.49%, מניית פרטנר צוללת ב-3.83% וגם 
מניית בזק רושמת ירידה של 5.3% - תוך 
בחודש   15% של  נפילה  משלימה  שהיא 

האחרון.
למרות  בזק,  מניית  לנפילת  הסיבה 
בהחזקת  נעוצה  סלולר,  חברת  שאיננה 
חברת הבת, פלאפון, שרמי לוי מכוון לקחת 
החדש  המבצע  באמצעות  לקוחותיה  את 

עליו הכריז.

מברג שתלים התגלה בריאותיה 
של אישה כבת 57 

מברג השתלים, באורך של כ-2 סנטים עם קצה מחודד, שהה זמן ממושך מאוד, עמוק בריאות

מ‡: יר‡ל לבי‡  

 (57) אישה  הגיעה  זיו  הרפואי  למרכז 
וסובלת  ברע  חשה  כשהיא  הגלילית,  מחצור 
ענת  ד״ר  זיהתה  חזה  בצילום  נשימה.  מקשיי 
עמיטל, מנהלת יחידת הריאות כי ככל הנראה 
מדובר במברג שתלים של רופא שיניים! המ־
טופלת סיפרה כי עברה לפני כשנתיים השת־

לת שיניים וכבר אז חשה ברע.
סמ  כ-2  של  באורך  השתלים,  מברג 
מאוד,  ממושך  זמן  שהה  מחודד,  קצה  עם 

הסימפון  של  לחסימה  וגרם  בריאות  עמוק 
עם זיהום מוגלתי משמעותי.

הוצאתו דרשה צוות נרחב שכלל את 
ד״ר ענת עמיטל, ד״ר שלמה מרחבי מנהל 
סימה  גב׳  רפואית  טכנאית  א.א.ג,  יחידת 
גב׳  ברוכנסוקפיה  מומחית  ואחות  נדב 

יהודית בוכניק ובנוסף צוות מרדימים.
והמטופלת  בהצלחה,  נשלף  המברג 
ופי־ אנטיביוטיקה  קבלת  להמשך  אושפזה 

זיותרפיה נשמתית ביחידה לא.א.ג.

לקראת קריסה: ענקית הלואו 
קוסט מבקשת חבל הצלה

מתחילת השנה צנחה מניית החברה ב-35% ועיכובים בתשלומים מחברות האשראי צמצמו את 
עונה ב-439 מיליון דולר לעומת התקופה המקבילה אשתקד

מ‡: יר‡ל לבי‡  

בקשה  השבוע  שיגרה  אייר  נורוויג'ן 
לד־ מהם  וביקשה  שלה  האג"ח  למחזיקי 
חות בשנתיים את מועד החזרת התשלומים 
בשל  דולר,  מיליון   380 של  בהיקף  שלה, 

מחנק בתזרים המזומנים שלה.
החברה אף הוסיפה והציעה למחזיקי 

מקומות   - משכנעת  ערבות  שלה  האג"ח 
הנחיתה שלה בגטוויק, שדה התעופה השני 
שהיא  כנראה  אך  בלונדון -  ביותר  העמוס 
לא שכנעה מספיק את האנליסטים, שאחד 
משבר  כניהול  הפעולה  את  הגדיר  מהם 
סף  "על  שהחברה  ציין  אך  ביותר,  מוצלח 
הודיע  מחודשיים  פחות  לפני  תהום". 
שהוא  קלוס,  ביורן  החברה  ומייסד  מנכ"ל 

כי  בחברה,  ביותר  הגדול  המניות  בעל  גם 
הוא פורש מתפקידו.

החברה  מניית  צנחה  השנה  מתחילת 
מחברות  בתשלומים  ועיכובים  ב-35% 
מיליון  ב-439  עונה  את  צמצמו  האשראי 
אשתקד.  המקבילה  התקופה  לעומת  דולר 
החברה גם התמודדה עם משבר קרקוע 18 

מטוסי בואינג 737 מקס שבבעלותה.

דיווח: המכלית האיראנית ''אדריאן 
דריה 1'' העבירה נפט לסוריה 

המכלית הוחזקה במשך 5 שבועות בידי הרשויות הבריטיות בגיברלטר, בחשד להפרה של 
הסנקציות על סוריה

מ‡: יר‡ל לבי‡                                               

"אדריאן  האיראנית  הנפט  מכלית 
דריה 1" העבירה ביום חמישי האחרון את 
המטען שלה לסוריה, כך מסרו שני גורמים 

לאתר החדשות "מידל איסט איי".

אחד הגורמים הוסיף כי 55% ממטען 
סוריה.  של  מנמליה  באחד  נפרק  הספינה 
על פי ההערכות המכלית נושאת עליה 2.1 
מיליון חביות נפט גולמי מאיראן בשווי של 

130 מיליון דולרים.

המכלית הוחזקה במשך 5 שבועות בידי 
להפרה  בחשד  בגיברלטר,  הבריטיות  הרשויות 
של הסנקציות שהטיל האיחוד האירופי על סו־
ריה. היא שוחררה בחודש שעבר, לאחר שטהרן 

נתנה התחייבות שלא תעביר את הנפט ליעדו.

נמל אשדוד: 
השקעה של 2 
מיליארד ש"ח 
לקראת כניסה 
לעידן הדיגיטלי

מנכ"ל הנמל ציין כי נמל אשדוד נמצא בתקופה 
דרמטית מאוד בחיי הארגון. "מדובר בחברה גדולה 

של 1350 עובדים, שנערכת כיום לתחרות כאשר עידן 
אמזון כבר כאן ומשפיע ברמה הגלובלית על כל העולם

מ‡: יר‡ל לבי‡

איציק  אשדוד,  נמל  מנכ"ל 
לח־ אשדוד  בוועידת  התארח  כהן, 
של  פניו  את  והציג  ויזמות  דשנות 
והמ־ התחרות  בעידן  אשדוד  נמל 
והתפעוליות  הארגוניות  שמעויות 
את  וכן  הנמל,  עבור  מכך  הנגזרות 
התובלה  ענף  של  והכנתו  תרומתו 

הימי בעידן האיקומורס.
נמל  כי  ציין  הנמל  מנכ"ל 
דרמטית  בתקופה  נמצא  אשדוד 
מאוד בחיי הארגון. "מדובר בחברה 
שנערכת  עובדים,   1350 של  גדולה 
אמזון  עידן  כאשר  לתחרות  כיום 
הגלובלית  ברמה  ומשפיע  כאן  כבר 
פועל  אשדוד  נמל  העולם.  כל  על 
בו  בשוק  הספנות,  חברות  כל  מול 
לידי  הבאות  דרמטיות  תרומות  חלו 
מתוך  האוניות,  בגדלי  בעיקר  ביטוי 
רצון להוריד מחירים בעולם השינוע 
הימי." כהן הסביר כי "לפני כעשור 
בסדר  היו  בנמל  שנקלטו  האוניות 
גודל של 5000 ו-TEU 6000 וכיום 
מדובר על אוניות ענק של 18 אלף, 
20 אלף ו-22 אלף TEU, אשר יש 
להיערך לקבלתן, דבר המאתגר את 

הנמל בפרט ואת ישראל בכלל". 
כי  כהן  סיפר  הפיננסי  בהיבט 
הח־ התקבלה  אשדוד  נמל  "בחברת 
לטת דירקטוריון אסטרטגית וחסרת 
תקדים להשקיע מעל ל-2 מיליארד 
ותש־ הנמל  הכנת  לטובת  שקלים 
אלו  הכנות  התחרות.  לעידן  תיותיו 
לקליטת  הרציפים  הכנת  כוללות 

מטר,   400 של  באורך  ענק  אוניות 
בטכנולוגיה  שימוש  הדורש  מהלך 
מנופים  רכישת  מאוד,  מתקדמת 
הר־ העמקת  וטכנולוגיים,  חדשים 
להכין  היא  המטרה  וכדומה.  ציפים 
עצמנו לעידן הזה בו אנחנו משחקים 
כבר  זה  וכל  הגדולים  של  במגרש 
בשנה,  ממש  לקרות  ועתיד  קורה 

שנתיים ושלוש הקרובות." 
קיימת  האם  לשאלה  במענה 
הים  דרך  אמזון  של  ליבוא  התכנות 
אומר כהן כי "הדבר אפשרי בהחלט. 
בתהליך  הוא  שחלקנו  מבינים  אנו 
יעילים  שנהיה  מנת  ועל  הלוגיסטי 
להיות  לדעת  עלינו  בכך,  ונצליח 
מדויקים ומהירים ולחשוב כל הזמן 
את  נצלח  בהם  הדרכים  על  קדימה 
החלק שלנו בתוך השרשרת על מנת 

שהלקוח בקצה יהיה מרוצה." 
"התהלי־ כי  כהן  הוסיף  עוד 
מע־ הזמן,  כל  משתנים  בנמל  כים 
השיטות  משתנות,  המידע  רכות 
המובילים  מול  הפעילות  משתנות.  
ומול הלקוחות נעשית היום אונליין 
ומאפשרת קבלת נתונים בזמן אמת. 
בשרשרת  שנמצאים  הגורמים  כל 
אחת  במערכת  מסונכרנים  ההפצה 
במ־ אינפורמציה  לקבל  ומסוגלים 
לוא השקיפות. כל זאת לצורך מטרה 
אחת – להשוות את עצמנו לסטנדרט 
היעילות  את  הדורש  כזה  העולמי, 
הגבוהה ביותר ובזמן המהיר ביותר, 
ובמקסימום  ביותר  הטוב  במחיר 

שקיפות".
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   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

להקת דולפינים מסוג גרמפוס 
נצפתה במפרץ אילת

בחוף האלמוגים באילת: תיעוד נדיר ומרהיב של להקת דולפינים מסוג גרמפוס

מ‡: יר‡ל לבי‡  

פקח רשות הטבע והגנים בשמורת טבע 
קיבל  עומסי,  עמרי  באילת,  האלמוגים  חוף 
דיווח על להקת דולפינים מסוג גרמפוס אפור.
מס־ דיווח  קיבל  כי  מספר  עומסי 
שהוביל  מוראיה  התיירות  ספינה  קיפר 
שייט צלמי צפרות לתיעוד עופות מים, על 
להקת דולפינים מסוג גרמפוס אפור במר־
חק של מאות מטרים מהחוף. "הגעתי למ־

פרטים  כ-30  שמנתה  להקה  ומצאתי  קום 
ששחו זה לצד זה באופן מרהיב".

מפרץ  אקולוג  זבולוני,  אסף  ד"ר 
כי  מציין  והגנים,  הטבע  ברשות  אילת 
יחסית  גדולים  הם דולפינים  "הגרמפוסים 
פניהם  מטרים.  ל-4  להגיע  יכול  שגודלם 
לפניהם  בניגוד  פחוס  הגרמפוסים  של 
צבעם  בקבוק.  אף  דולפיני  של  המאורכים 
של הגרמפוסים נע בין אפור ללבן, כאשר 

על עורם מרבים לראות צלקות".
האזורים  ברוב  נפוצים  הגרמפוסים 
הממוזגים והטרופיים באוקיינוסים והימים 
ובים  התיכון  בים  לרבות  העולם,  ברחבי 
כלל,  בדרך  ישראל.  חופי  לאורך  האדום 
החוף,  מקו  הרחק  מצויים  הגרמפוסים 
במפרץ  עמוקה.  הקרקעית  בהם  באזורים 
הם  ולכן  מאוד  תלול  הוא  השיפוע  אילת 

נצפו קרוב יחסית לקו החוף".

"1000 מצלמות גוף מהמשטרה 
יינתנו למשקיפי ועדת הבחירות"

ארדן התייחס לדיון בספירת הקלפיות בבית המשפט המחוזי בנוגע להענקת מנדט נוסף לליכוד 
וכן הצבת המצלמות בקלפיות

מ‡: יר‡ל לבי‡

השר לביטחון הפנים ולנושאים אס־
טרטגיים, גלעד ארדן, פתח את כנס ההס־
תדרות הלאומית לרגל 85 שנים להיווסדה 

אשר התקיים בירושלים.
הק־ בספירת  לדיון  התייחס  ארדן 
בנוגע  המחוזי  המשפט  בבית  לפיות 
הצבת  וכן  לליכוד  נוסף  מנדט  להענקת 
המצלמות בקלפיות: "הייתה לנו ביקורת 
קשה  על אי הצבת המצלמות. אנחנו נמ־
צאים בעידן של שקיפות, אין סיבה שלא 
למי  להסתיר  מה   ואין  שקיפות  תהיה 
שלא מזייף. אנחנו לא נתפשר על ספירת 
הקולות ועל טוהר המידות. פעם ראשו־
המרכזית  הבחירות  שועדת  פעם  אי  נה 
שי־ מידות  טוהר  משקיפי   3000 תפעיל 
סתובבו בקלפיות ויתמקדו באזורים הר־

גישים מבחינת חשש לזיופים 
ואי סדרים בהצבעה".

קיימתי  הוסיף:  השר 
לבחירות  מקיף  היערכות  דיון 
עם משטרת ישראל ולשמחתי 
להעביר  הסכימה  המשטרה 
שעדיין  גוף  מצלמות  כ-1000 
לפקחי  בשימוש,  נמצאות  לא 
טוהר המידות של הוועדה והם 
יסתובבו איתן כדי להגביר את 
על  נוסף  וההרתעה.  השקיפות 
כך יהיה תיאום מלא בין המש־
המרכ־ הבחירות  לוועדת  טרה 
הרגישות  לקלפיות  בקשר  זית 
עיקר  יופנה  גם  ולשם  בארץ 
כח השיטור כולל שוטרים עם 
מצלמות גוף שיופנו  למקומות 

הרגישים.
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שבדיה: השרה 
שתקפה את ישראל 

התפטרה
מרגוט וולסטרום, שרת החוץ של שבדיה, עוררה זעם 
בישראל כשהאשימה את צה"ל ב"הרג ללא משפט" 

של פלסטינים. היא הוגדרה אישיות בלתי רצויה, וכעת 
פרשה מתפקידה

מ‡ פ. יוחנן

שרת החוץ של שבדיה, מרגוט 
התפטרותה.  על  הודיעה  וולסטרום, 
רבות  מחלוקות  שעוררה  וולסטרום, 
ביש־ כעס  ועוררה  כהונתה  במהלך 
ראל, אמרה שהיא עוזבת את משרד 
למשפחתה.  זמן  להקדיש  כדי  החוץ 
"הגיעה השעה שלי לבלות יותר זמן 
הודעתי  והנכדים.  הילדים  בעלי,  עם 
לראש הממשלה על רצוני לעזוב את 
הממשלה ואת תפקידי כשרת החוץ", 

כתבה וולסטרום בטוויטר.
המפלגה  אשת  וולסטרום, 
הסוציאל דמוקרטית בשבדיה, מכה־
לופבן  סטיבן  של  החוץ  כשרת  נת 
את  לופבן  הרכיב  אז   –  2014 משנת 
ה-64  בת  לפוליטיקאית  הממשלה. 
בפוליטיקה  ארוכה  קריירה  הייתה 
כיהנה  והיא  והבינלאומית,  השבדית 
וגם  האירופית  בנציבות  בתפקידים 
כשליחה המיוחדת של האו"ם לאלי־
מות מינית באזורי סכסוך. כשנבחרה 
לשרת החוץ הודיעה וולסטרום שב־
פמיני־ חוץ  "מדיניות  להוביל  רצונה 
ובייצוג  בזכויות  והתמקדה  סטית", 
משאבים  ובאספקת  לנשים  שווה 
הזד־ ושוויון  מגדרי  שוויון  שיעודדו 

מנויות.

הראשונים  הצעדים  באחד 
עוררה  וולסטרום  החוץ  כשרת  שלה 
ששבדיה  כשהודיעה  בישראל  זעם 
בישראל  פלסטינית.  במדינה  מכירה 
כעסו שוב כשהיא קראה לבצע חקי־
משפט  ללא  "הרג  על  מקיפות  רות 
ביש־ צה"ל.  ידי  על  פלסטינים"  של 
ראל הכריזו עליה אישיות לא רצויה. 
תגו־ עוררה  שלה  נוספת  התבטאות 
טענו  כשבישראל  בארץ,  קשות  בות 
הטרור  מתקפת  בין  קשרה  שהיא 

בפריז ל"ייאוש הפלסטיני".
לא רק בישראל כעסו על וולס־
טרום. סעודיה הקפיאה ב-2015 את 
שבדיה  עם  הדיפלומטיים  היחסים 
אחרי שוולסטרום אמרה שריאד היא 
של  היחס  על  ומחתה  "דיקטטורה" 

הממלכה לזכויות אדם.

mailto:8415866@gmail.com
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התחזית לחורף: גשום מהממוצע 
בהתחלה, יבש מהרגיל בהמשך
מודל שהפיק המרכז המטאורולוגי האירופי צופה פתיחה סוערת לחורף הקרוב. • עם זאת, 

בהמשך תחול מגמה של הפחתה בכמויות הגשמים

מ‡ פ. יוחנן

המרכז המטאורולוגי האירופי חוזה 
כי תחילת החורף תהיה גשומה מהממוצע 
בכמות  הפחתה  צפויה  בהמשך  ואילו 
חברת  חזאי  ל"ויינט"  אמר  כך  הגשמים. 
לדבריו  זאת,  עם  מליק.  נחום  מטאו-טק 
שהסיכוי  ארוך  לטווח  בתחזית  מדובר 
הר־ מהתחזית  גבוה  פחות  להתממשותה 

גילה.
המ־ המרכז  מפיק  המודל  את 
מודלים  סמך  על  האירופי  טאורולוגי 
ועוד.  עבר  תצפיות  ממוחשבים,  ותחזיות 
לטווח  המודל  מתוצאות  מליק,  לדברי 
הארוך, קיימת סבירות לכך שהסתיו ורא־
ודצמבר)  נובמבר  (החודשים  החורף  שית 
בחודש  "כבר  מהממוצע.  גשומים  יהיו 
בצפון  במיוחד  גשמים,  צפויים  אוקטובר 

הארץ", אמר.

נראית  זאת,  עם  החורף,  "בהמשך 
וגם  הגשם,  בכמויות  הפחתה  של  מגמה 
גבוהות  להיות  עשויות  הטמפרטורות 
מהממוצע העונתי", אמר. הוא ציין כי גם 
בחודש ספטמבר כבר עשויים לרדת גש־

מים, החל מתחילת השבוע הקרוב.
מליק הוסיף כי יש לסייג את הדב־
רים, מאחר שמדובר בתחזית ארוכת טווח 
מהתחזיות  נמוך  להתממשותה  והסיכוי 
הרגילות. בשנים קודמות, חזה המודל את 

המגמות באופן מדויק.
המטאורולוגי  השירות  מסיכום 
החורף  חודשי  כי  עולה  הקודם,  לחורף 
היו  ופברואר)  ינואר  (דצמבר,  המרכזיים 
אך   - ובמרכז  בצפון  מהממוצע  גשומים 
יבשים יחסית לממוצע בדרום. מהנתונים, 
שפורסמו בתחילת מרץ, עולה כי כמויות 
עד  העונה  מתחילת  המצטברות  הגשם 

החוף  במישור  בצפון,  עלו  פברואר  לסוף 
לכל  הרב-שנתי  הממוצע  על  ובשומרון 
עונת הגשם. הכמויות הגיעו ל-110% עד 
115% מהממוצע הרב-שנתי, ובכמה אזו־

רים ליותר מ-120%.
קרובות  היו  הכמויות  יהודה  בהרי 
הגשם  כמויות  בדרום  ואילו  לממוצע, 
מה־ קטנות  היו  העונה  מתחילת  שירדו 

ממוצע, והגיעו ל-55% עד80% ממנו.

תכניות החדשנות 
שיסייעו לרשויות 
המקומיות בעבודתן

נשיא המדינה נפגש עם נציגי משרד הפנים, קרן 
בלומברג ומרכז פרס לשלום ולחדשנות שהציגו לו 

תכנית להקמת צוותי חדשנות ברחבי הארץ שיסייעו 
לרשויות המקומיות בעבודתן

מ‡: יר‡ל לבי‡

ריב־ (רובי)  ראובן  המדינה  נשיא 
קרן  הפנים,  משרד  נציגי  עם  נפגש  לין 
ולחדש־ לשלום  פרס  ומרכז  בלומברג 
דובדב־ אפרת  המנכ״לית  בהובלת  נות 
תכניתם  "הזירה",  את  לו  שהציגו   - ני 
חדשנות  תהליכי  להטמעת  החדשה 
והח־ הגיאוגרפית  הפריפריה  ברשויות 

ברתית של ישראל.
מטרת התכנית הנקראת "הזירה", 
החד־ מעולמות  תהליכים  הטמעת  היא 
המקו־ הרשויות  עבודת  לשיפור  שנות 

מיות ולשיפור חיי תושביהן.

פועלת  כבר  ניסיונית  תכנית 
בכמה רשויות בישראל וזו עתידה לה־
תרחב במהלך השנה. תהליך דומה מת־
נהל בקרב למעלה מ- 250 ערים ברחבי 
מע־ באמצעות  כיום  הנתמכות  העולם 
חינוך  תכניות  טכניים,  מומחים  נקים, 

ורישות באותו האופן.
בלומברג  קרן  נציג  אנדרסון  ג'ים 
אמר כי הוא מאמין שהשלטון המקומי 
החיים  בשיפור  מכריע  תפקיד  ממלא 
והתמודדות עם סוגיות גלובליות, ולכן 
הוא שמח מאוד לשתף פעולה עם מרכז 

פרס וממשלת ישראל ביוזמה זו.

איראן: תוך חודשיים 
- כל הצנטריפוגות 
יהפכו למבצעיות

 דובר הסוכנות האיראנית הכריז על הסרת כל המגבלות 
בפיתוח והמחקר הגרעיני • לדבריו, טהרן לא מתכננת 
להעשיר אורניום לרמה של 20%, אך "השעון מתקתק"

מ‡ פ. יוחנן

לאנר־ האיראנית  הסוכנות  דובר 
הכריז  קמלבאנדי,  בהרוז  אטומית,  גיה 
כי טהרן החלה בהזרמת אורניום לצנט־
ריפוגות, והן ייכנסו לפעילות מבצעית 
המעצמות  "אם  הקרובים.  בחודשיים 
אנחנו  גם   - להסכם  מחויבות  יישארו 

נתחייב. אך השעון מתקתק", אמר.
קמלבאנדי אמר כי המשטר הסיר 
בכל  אליו  שהתחייב  המגבלות  כל  את 
הנוגע לפיתוח והמחקר בתחום הגרעין 
היעדים שתוכננו  כל  כעת  כי  והודיע   -
בק־ "להתבצע  יוכלו  הרחוק  לעתיד 
לות". לדבריו, 20 צנטריפוגות במתקני 
הגרעין האיראניים כבר נכנסו לפעילות 
מבצעית, ותוך חודשיים שאר 164 הצ־

נטריפוגות יפעלו באופן מלא.
נאמרו  קמלבאנדי  של  דבריו 
איראן  של  החדשים  הצעדים  בעקבות 
עם  הגרעין  מהסכם  נסיגתה  במסגרת 

בעקבות  המעצמות, 
ארצות  של  פרישתה 
אם  גם  הברית. לדבריו, 
בה־ יעמדו  המעצמות 
ההחלטה   - בטחותיהן 
הפעילות  את  להגביר 
הגרעינית אינה הפיכה.

אמר  קמלבאנדי 
המשטר  אנשי  כל  כי 
הסוכנות  את  תדרכו 

הבינלאומית לאנרגיה אטומית על הצ־
עדים החדשים. רק שלשום אמר הדובר 
כי אם איראן תרצה בכך, היא תוכל לה־
"תוך   20% של  לרמה  אוראניום  עשיר 
יומיים", אך הבוקר הבהיר כי הדבר לא 

בתכנון.
וואלאס,  בן  הבריטי,  ההגנה  שר 
לאמרי־ לסייע  מתכוונת  ארצו  כי  אמר 
קנים לגבש הסכם עם איראן - ואמר כי 
"יש לשפוט את איראן לפי מעשיה ולא 
רק לפי דיבוריה". טראמפ, כזכור, אמר 
המתועשות  המדינות  פסגת  במהלך 
(G7) בפריז כי "בנסיבות הנכונות" הוא 
בשבו־ גם  רוחאני  עם  להיפגש  יסכים 

עות הקרובים. לדבריו, "איראן היא לא 
שנתיים  לפני  שהייתה  המדינה  אותה 
היא  אז  לתפקיד.  כשנכנסתי  וחצי, 
הייתה מדינת הטרור מספר 1". טראמפ 
הוסיף כי "יש לי הרגשה טובה. לאיראן 

יש פוטנציאל עצום".

http://bit.ly/2OJhBig-noam1-smit
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ישראל

יש פתרון חדש!
 לפטרת 

ציפורנים 
052-7662-281

קו מידע 24 שעות | 072-3372-707
p0723372707@gmail.com :מייל

של 7 שנים: 
 לאחר מחקר רפואי 

התחממות ביחסים? 
רוסיה ואוקראינה השלימו 

עסקת חילופי אסירים
35 אסירים שהיו כלואים בכל אחת מהמדינות שוחררו והוטסו למולדתם. 

ארה"ב, צרפת ובריטניה בירכו

מ‡ פ. יוחנן

השלי־ ואוקראינה  רוסיה 
צעד  אסירים,  חילופי  עסקת  מו 
שנועד להקל במתיחות בין שתי 
מוסקווה  סיפחה  מאז  המדינות 
חמש  לפני  קרים  האי  חצי  את 
כלואים  שהיו  אסירים  שנים. 35 
שוחררו  מהמדינות  אחת  בכל 
האסי־ חילוף  למולדתם.  והוטסו 
נשיא  בעבור  כניצחון  נתפס  רים 
זל־ וולדימיר  החדש  אוקראינה 

הבחירות  במסע  שהבטיח  נסקי, 
אוקראינים  אסירים  להשיב  שלו 

שהוחזקו ברוסיה.
עסקת  על  בירכו  בעולם 
הב־ ארצות  האסירים.  חילופי 
פרסמו  וגרמניה  צרפת  רית, 
נשיא  במהלך.  תמיכה  הודעות 
טראמפ,  דונלד  הברית,  ארצות 
חדשות  אלה  כי  בטוויטר  צייץ 
ענקי  ראשון  צעד  ואולי  טובות, 

לקראת שלום.

על  מחו  בהולנד  זה  עם 
בעסקה  שחררה  שאוקראינה 
חשוד במעורבות בהפלת המטוס 
מלזיה  של  התעופה  חברת  של 
מזרח  מעל  שנים  חמש  לפני 
נהרגו  בהתרסקות  אוקראינה. 
מהולנד.  רובם  אדם,  בני  כ-300 
את  החוקרת  בהולנד,  התביעה 
שח־ כי  חוששת  המטוס,  הפלת 
רורו של ולדימיר סמק והעברתו 

למוסקווה יפגעו בחקירה.

הממצא המפתיע על 
מגילות ים המלח

מדענים בארה"ב שחקרו את מגילות ים המלח טוענים: המלח ששימש 
לכתיבת המגילות כלל אינו אופייני לאזור ים המלח ולתקופה בה 

נכתבו המגילות

מ‡ פ. יוחנן

באוניברסיטת  חוקרים 
שחקרו  בארה"ב  מסצ'וסטס 
המלח  ים  מגילות  את  וניתחו 
נכ־ המגילות  אחת  כי  טוענים 
אינו  שכלל  מלח  ידי  על  תבה 
ואינו  המלח  ים  באזור  נמצא 
נכתבו  בה  לתקופה  אופייני 
נכתבה  כי  יתכן  וכי  המגילות, 

בתקופה ומקום אחרים.
המלח  המדענים  פי  על 
המ־ אחת  לכתיבת  ששימש 
ים  באזור  נמצא  אינו  גילות 

הזו  האורגנית  "השכבה  המלח. 
המגי־ באחת  בבירור  שנראית 
לנו  וגרמה  אותנו  הפתיעה  לות 
כיצד  פירוט  ביותר  להתבונן 

הוכנה המגילה הזו.
מיוחדת  שהיא  מתברר 
אינם  האלו  המלחים  מאוד. 
שידענו  מה  לכל  אופייניים 
הזו  לתקופה  שקשור  בעבר 
אחד  אמר  מגילות"  ולייצור 
פרופסור  המחקר,  ממחברי 
מאוניברסיטת  מסיק  אמיר 
המ־ של  אורכה  מסצ'וסטס. 
מטרים   8 הוא  המדוברת  גילה 

קלף  מגילת  על  נכתבה  והיא 
בשם  מלח  בעזרת  שהולבנה 

אלום.
מספר  התגלו  במגילה 
דקה  היא   – חריגים  ממצאים 
יותר, ולכן החוקרים טוענים כי 
של  עור  על  נכתבה  והיא  יתכן 
בעל חיים שנחלק לשני חלקים, 
המגילות  שלאר  בניגוד  כאשר 
הבשר  חלק  על  נכתב  הטקסט 
המפתיע  הממצא  העור.  של 
על  נכתב  הטקסט  כי  הוא  יותר 
שכבה המכילה מינרלים שאינם 

אופייניים לאזור ים המלח.

Print Drive

Print Drive
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בריטניה נגד איראן: צמצום המחויבות 
של טהראן להסכם הגרעין - מאכזבת

גם שר ההגנה של ארה"ב הביע מורת רוחו מהודעת איראן על התקדמות בתחום הצנטריפוגות: היא 
תמיד הפרה הסכמים בנושאי הגרעין

מ‡ פ. יוחנן

בריטניה  איראן:  עם  הגרעין  הסכם 
הביעה אכזבה מהודעתה של איראן כי החלה 
להוסיף אורניום במצב גז לצנטריפוגות מת־
קדמות. בהודעה שפרסם משרד החוץ בלו־
נדון נאמר כי הצמצום הנוסף במחויבות של 
טהראן להסכם הגרעין עם המעצמות מאכזב 
בריתה  ובעלות  שבריטניה  בשעה  במיוחד 

פועלות להפגת המתיחות עם איראן.
מארק  הברית  ארצות  של  ההגנה  שר 
הכ־ שעליהן  ההפרות  כי  היום  אמר  אספר 
משום  אותו,  מפתיעות  אינן  איראן  ריזה 

הגר־ בסוגיית  הסכמים  הפרה  תמיד  שהיא 
נשק  של  הפצתו  למניעת  ההסכם  כמו  עין, 
פארלי,  פלורנס  מצרפת,  עמיתתו  גרעיני. 
אמרה לאחר פגישה עמו בפריז כי יש לפ־
את  להחזיר  כדי  דיפלומטיות  בדרכים  עול 

איראן להסכם הגרעין.
הנוסף  הצעד  על  הודיעה  איראן   
המעצמות,  עם  הגרעין  מהסכם  בנסיגתה 
בעקבות פרישת ארצות הברית ממנו. דובר 
אטומית,  לאנרגיה  האיראנית  הסוכנות 
יכולה  ארצו  כי  הכריז  כמאלוואנדי,  בהרוז 
 - ה-20%  לגבול  מעבר  אורניום  להעשיר 

רחוקה  היא  כי  סבורים  שמומחים  הרמה 
במעט מזו המאפשרת ייצור של נשק גרעי־
צנטרי־ הבאים 164  בחודשיים  לדבריו,  ני. 

פוגות יהפכו מבצעיות.
הסוכנות  העבירה  אוגוסט  בתחילת 
לאנרגיה אטומית מסר למדינות האירופיות 
ההוד־ פי  על  הגרעין.  הסכם  על  החתומות 
יותר  עוד  תפחית  טהראן  האיראנית,  עה 
בתוך  ההסכם  כלפי  שלה  המחויבות  את 
פרק זמן של חודש. זאת אלא אם המדינות 
האירופיות יעמדו בהתחייבויות שנטלו על 

עצמן במסגרת ההסכם.

הודו: אבד הקשר עם החללית 
"צ'נדריאן 2"

רגעים לפני נחיתתה על הירח, סוכנות החלל ההודית איבדה קשר עם הגשושית • בכך כשלה הודו 
במשימתה להיות המדינה הרביעית שנוחתת על הירח
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סוכנות החלל של הודו איבדה הלילה 
זמן   ,"2 "צנדריאן  החללית  עם  הקשר  את 
קצר לפני שהייתה אמורה לנחות על הירח. 
בהודו קיוו להיות המדינה הרביעית שמצ־
ליחה להנחית את הגשושית הלא מאוישת 

בקוטב הדרומי של כוכב הלכת.
מודי  נרנדרה  הודו  ממשלת  ראש 
למדע־ אמר  בבנגלור  החלל  במרכז  ששהה 
נים כי למרות הכישלון במשימה הם השיגו 

הן  ומורדות  "עליות  הרבה. 
חלק מהחיים, כל המדינה גאה 
הממשלה  ראש  אמר  בכם", 

מודי.
לחלל  שוגרה  הגשושית 
שבועות  משבעה  פחות  לפני 
מזרח  שבדרום  החלל  ממרכז 
הפ־ עלות  הערכות,  לפי  הודו. 
רויקט עמדה על כ-142 מיליון 

דולר.

אברהם בעודנו חי
הן נודע בשערים תוקף ועוצם גדולתו וקדושתו של האי קדוש 
אדמו"ר  כ"ק  צרה  בעת  ומושיען  ישראל  של  מאורן  וצדיק 
הרה"צ רבי אברהם חיים ראטה זיע"א בעל "חוקי חיים" ובנו 
יחידו וחביבו של הגה"ק רבי אהרן ראטה זיע"א בעל "שומר 
אמונים" ומייסד חבורת ר' אהרל'ה, שנשלח לנו למחיה בדו־
לראות  הרוצה  וכל  קמאי,  מן  כחד  היתה  וצורתו  היתום  רנו 
מהו יהודי עבד ה' היה סר אל שלחנו הטהור וזוכה לראות עין 
בעין מעבודת הקודש וטהרת השלחן של אותו צדיק וקדוש. 

אשרי עין ראתה כל אלה.

ביאת  עד  המחנה  לפני  יצעד  צדיק  אותו  כי  זכינו  לא  ואמנם 
גואל צדק, הלא למשמע אוזן דאבה נפשינו כי בעוה"ר נסתלק 
לגנזי מרומים אותו צדיק וקדוש והורם הנזר והוסרה העטרה 
לפני כשבע שנים בה' לירח אלול תשע"ב, אולם זכה הגה"צ 
זיע"א להעמיד תלמידים הגונים שבמשך ימי חלדו רשמו את 
דברי התורה ששמעו ממנו למזכרת למען יעמדו ימים רבים, 
גמ־ מוהר"ר  כש"ת  המופלג  הגאון  ידידנו  הוא  מהם  ואחד 
ספרים  בכתיבת  לו  רב  שידיו  שליט"א  רבינוביץ  הכהן  ליאל 
רבים וביניהם בסדרת הספרים "גם אני אודך" ו"פרדס יוסף 
החדש" ומו"צ בעי"ת רחובות יצ"ו שזכה להסתופף כבר מיל־
דותו בצילא דמהימנותא של הגה"צ זיע"א והעלה את חידושי 

התורה ששמע ממנו על הכתב.

וכעת לרגל יומא דהילולא קדישא דיליה יצא לאור החיבור 
בעודנו  יקבנו "אברהם  ושמו  יחזה  ש-די  מחזה  אשר  הנכבד 
תורת  שהיא  תורתו  על  וכן  הצדיק  של  שמו  על  המרמז  חי" 

חיים ושכל הלומד מתורתו, ע"י זה שפתותיו דובבות. 

שבתות  במשך  מפיו  ששמע  ממה  מלוקט  הנפלא  החיבור 
השנה, שבכל שבת היה דורש כארבעה פעמים ובאותו הזמן 
ומערכות  תורה  חידושי  ושופע  המתגבר  כמעיין  נעשה  היה 
שלפנינו  הליקוט  ומלאכת  התורה.  וענפי  חלקי  בכל  שזורות 
מדרשות אלו, אולם יען שיהיה הספר שוה לכל נפש, נכתבו 
הדברים בלשון צח וברור וקל וחמרא למריה וטיבותא לשקיה 
להגאון המחבר שליט"א שממשיך להנאותינו בספרים טובים 
העוסקים  בעד  תגן  זלה"ה  הרה"צ  שזכות  ויה"ר  ומועילים, 

בהפצת תורתו והלומדים בספריו באלף המגן אכי"ר. 

@7128536 במייל  או   052-7128536 בטל  להשיג  ניתן 
gmail.com

אוצר הספרים // הרב נחום סילמן

ובול

נשיא זימבבואה לשעבר רוברט 
מוגאבה מת בגיל 95

מוגאבה שלט ביד רמה במדינה קרוב ל-30 שנה והתפטר מתפקידו ב-2017 אחרי לחץ כבד במפלגתו

מ‡ פ. יוחנן

מו־ רוברט  לשעבר  זימבבואה  נשיא 
גאבה מת בגיל 95. מוגאבה שלט במדינתו 
ביד רמה קרוב ל-30 שנה והתפטר מתפקי־

דו ב-2017 אחרי לחץ כבד במפלגתו.
על  שהוקראה  ההתפטרות  בהודעת 
נכתב  זימבבואה  של  הפרלמנט  יו"ר  ידי 
באופן  "נעשתה  מוגאבה  של  החלטתו  כי 
של  מהיר  מעבר  לאפשר  כדי  וולונטרי 
השלטון". יחד עם זאת, העיתון "סטנדרט" 
ההתפ־ לאחר  פרסם  בקניה  לאור  היוצא 
ההתרחשות  את  שחושפות  עדויות  טרות 
מו־ לפיהן  הדרמטית  להתפטרות  שקדמה 
החלטתו  על  בבכי  למקורביו  בישר  גאבה 
לעזוב את התפקיד, וחזר בפניהם על הטע־

נה שאנשי הצבא במדינה בגדו בו.
מוגאבה נולד במחוז זווימבה, צפונית 
הוסמך   17 בגיל  הרארה.  לבירה  מזרחית 
לעבודה כמורה. אחרי שנתיים שעבד כמו־

כתו־ לזימבבואה,  מוגאבה  חזר  בגאנה,  רה 
מרקסיסטית.  אידיאולוגיה  של  נלהב  מך 
האיחוד  למפלגת  הצטרף  הוא  ב-1963 
הלאומי של זימבבואה (ZANU), שהוצאה 

מחוץ לחוק על ידי השלטון הלבן בראשות 
וכ־ עשור,  למשך  נכלא  הוא  סמית'.  איאן 
הזרוע  את  והקים  למוזנביק  עזב  ששוחרר 
להילחם  במטרה  המפלגה,  של  הצבאית 
למ־ מוגאבה  חזר  ב-1980  סמית'.  בשלטון 
זימבבואה.  ממשלת  לראשות  ונבחר  דינה 
במהלך שנות ה-80, ביטל את תפקיד ראש 
הממשלה לטובת תפקיד הנשיא ועיבה את 

סמכויותיו.
אלימות  השתלטויות  החלו  ב-1997 
ששלטו  לבנים,  של  חוות  על  שחורים  של 
עם בחירתו של מוגאבה ב-70% מהאדמות 
החקלאיות במדינה. הלאמת החוות הביאה 
ולמ־ החלקאית  התוצרת  בתפוקת  לירידה 
המשיכה לה־ המדינה  כלכלת  במזון.  חסור 

תדרדר לאורך שנות שלטונו. מוגאבה נודע 
ההומוסקסואלית  הקהילה  את  ברדיפתו 
סנקציות  הטילה  הברית  ארצות  במדינה. 
על זימבבואה ב-2003, והקפיאה נכסים של 

מוגאבה ושל בכירים אחרים.
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   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

הי' - תתן אמת ליעקב
ים שֵֶׁאיָנם יוְֹדִעים ְלִהְתַנֵהג  ינוִֹניִּ ִיְשָׂרֵאל ַמֲעָלה, אָֹתם ַהבֵּ ׁש בְּ ה זוֹ ִהיא, שֶׁיֵּ ִמדָּ

א ִעם  ֵני שֵֶׁאיָנם ִמְתַנֲהִגים ֶאלָּ ין ְוֵהם ִנְקָרִאים ַיֲעקֹב ִמפְּ ִלְפִנים ִמשּּׁוַרת ַהדִּ

ַצד  ַעל  שֶׁהּוא  ֱאֶמת  ת  ִמדַּ לוֹ  ֵיׁש  הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ ם  גַּ ּיוֹת  ֲאִמתִּ ַהְנָהגוֹת 

רּוְך  דוֹׁש בָּ יֹשֶׁר ְוַהקָּ עוָֹלם בְּ ְתַנֲהִגים בָּ ט ַהיֹּשֶׁר, ְוֵאּלּו ֵהם ַהמִּ שְׁפָּ ְמִציאּות ַהמִּ

ט. שְׁפָּ ֱאֶמת ֵמֶרֶחם ֲעֵליֶהם ַעל ַצד ַהיֹּשֶׁר ְוַהמִּ ֶהם בֶּ הּוא ִמְתַנֵהג ִעמָּ

ִלי ְלַהּטוֹת  ַעל ַצד ַהיֹּשֶׁר ְוָהֱאֶמת בְּ ן ָהָאָדם ָצִריְך ְלִהְתַנֵהג ִעם ֲחֵברוֹ  ם כֵּ גַּ

ִרּיוֹת  ַהבְּ ַעל  ְמַרֵחם  ַרְך  ִיְתבָּ שֶַׁהשֵּׁם  מוֹ  כְּ ֱאֶמת  בֶּ ָעָליו  ְלַרֵחם  ֲחֵברוֹ  ט  ִמשְׁפַּ

ן אָֹתם: ת ֱאֶמת ְלַתקֵּ ִמדַּ ים בְּ ינוִֹניִּ ַהבֵּ

הי"א - חסד לאברהם

דוֹׁש  ַהקָּ ם  גַּ ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  כְּ ין  ַהדִּ ִמשּּׁוַרת  ִלְפִנים  עוָֹלם  בָּ ְתַנֲהִגים  ַהמִּ ֵהם 

ין ַעל  ֶהם ַהדִּ ין, ֵאינוֹ ַמֲעִמיד ִעמָּ ֶהם ִלְפִנים ִמשּּׁוַרת ַהדִּ רּוְך הּוא ִמְתַנֵהג ִעמָּ בָּ

שֵֶׁהם  מוֹ  ֶהם ִלְפִנים ִמן ַהיֹּשֶׁר כְּ א ִנְכַנס ִעמָּ ֶדֶרְך ַהיֹּשֶׁר ֶאלָּ ַאף לֹא כְּ ּתוְֹקפוֹ 

ת ֶחֶסד  ִמדַּ רּוְך הּוא ִמְתַנֵהג בְּ דוֹׁש בָּ נּו " ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם " ַהקָּ ִמְתַנֲהִגים, ְוַהיְּ

ִהְתַנֲהגּות. מוֹ ַאְבָרָהם בְּ ִעם אָֹתם שֵֶׁהם כְּ

ט,  ֶצֶדק ּוְביֹשֶׁר ּוְבִמשְׁפָּ ל ָאָדם ִיְהֶיה ִמְתַנֵהג בְּ ם ָהָאָדם ִעם ֱהיוֹת שִֶׁעם כָּ גַּ

ִלשְָׁאר  ְוִאם  ין.  ַהדִּ ִמשּּׁוַרת  ְלָפִנים  ַהְנָהָגתוֹ  ְהֶיה  תִּ ְוַהֲחִסיִדים  ַהּטוִֹבים  ִעם 

ֶהם ִלְפִנים  ֵנס ִעמָּ ָהָאָדם ָהָיה ַסְבָלן ְקָצת ְלֵאּלּו יוֵֹתר ְויוֵֹתר, ִויַרֵחם ֲעֵליֶהם ִלכָּ

ְהיּו ֵאּלּו ֲחׁשּוִבים  ּה ִעם שְָׁאר ָהָאָדם ְוָצִריְך שֶׁיִּ ין שֶׁהּוא ִמְתַנֵהג בָּ ִמשּּׁוַרת ַהדִּ

ְלָפָניו ְמאֹד ְמאֹד ַוֲחִביִבים לוֹ ְוֵהם ִיְהיּו ֵמַאְנשֵׁי ֶחְבָרתוֹ: 

כ"ח לחודש

מחקר: יהודים דמוקרטים 
תומכים בישראל

מחקר חדש שפורסם בארה"ב מעלה כי מרבית היהודים האמיריקניים 
תומכים במפלגה הדמוקרטית, אבל הדבר לא סותר את מחוייבותם לישראל
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האמריק־ המחקר  מכון 
חדש  מסמך  מפרסם  גאלופ  ני 
ומעורבו־ ארה"ב  ליהודי  הנוגע 
אמי־ רקע  על  בפוליטיקה,  תם 
לפיה  טראמפ  הנשיא  של  רתו 
לדמוקר־ שמצביעים  "יהודים 

טים הם בורים או לא נאמנים".
ב"בשבע",  הדיווח  פי  על 
דברי  "למרות  כי  נאמר  במסך 
הברית  ארצות  יהודי  טראמפ 

כדמוק־ להזדהות  עדיין  נוטים 
מועמדים  עבור  ולהצביע  רטיים 
אהדה  להביע  וגם  דמוקרטיים, 
יש  לישראל.  גדולה  ונאמנות 
מגמה  לשינויי  הוכחות  מעט 
שיש  או  הללו,  הנושאים  בשני 
כפי  קוגניטיבי,  דיסוננס  ביניהם 

שטרמפ חושב שאמור להיות".
טרא־  2019 לשנת  נכון 
מיהודי   29% ידי  על  נתמך  מפ 
תמיכה   42% לעומת  ארה"ב 

בציבור הכללי.
מכל   9 כי  עולה  מהמחקר 
בישראל  תומכים  יהודים   10
בצורה חזקה משמעותית מאשר 
מתוך 10   6 לעומת  בפלסטינים, 

בכלל הציבור האמריקני.
95% מיהודי ארה"ב אמרו 
כי הם רואים בצורה חיובית את 
רואים   10% רק  ישראל,  מדינת 
הפל־ הרשות  את  חיובי  באופן 

סטינית.

"עומדים אנו ח"ו במצב 
של "ביטול ועקירת 

השבת" רח"ל"
הגר"מ שטרנבוך שליט"א בשיעורו השבועי בישיבתו, התייחס בכאב רב על 

מצב השב"ק בארה"ק, ועל גזירת החינוך בניו יורק

מ‡: יר‡ל לבי‡

של  השבועי  בשיעורו 
שטרנבוך  הגר"מ  הראב"ד  מרן 
שבוע  מידי  הנמסר  שליט"א 
שמש,  בבית  ישיבתו  בהיכל 
באמרי־ החינוך  לגזירת  התייחס 
קה ובאנגליה באומרו כי "הגויים 
רשעים,  יותר  היום  נעשו  לא 
דק־ שלא  אשמים  אנחנו  אלא 
החינוך  בשמירת  בעצמינו  דקנו 

הטהור".
התייחס   דבריו  בהמשך 
השו־ בערים  השבת  לעקירת 
יש  כי  ועורר  הארץ,  ברחבי  נות 
וכן  בזה,  וללחום  כך  על  למחות 
שבת  בהלכות  שיעורים  לייסד 
כוחינו  "עיקר  הכנסיות:  בבתי 
למנוע את המשך פירצת חילולי 
על  הוא  החופשיים,   אצל  שבת 
ידי שאנו נתחזק בלימוד הלכות 

שבת וניזהר בהם".
ששמע  מה  הביא  בדבריו 

בצעירותו מפי מרן הגרי"ז מברי־
סק זצ"ל שהחילונים שומרים על 
ששומרים  ממה  יותר  כיפור   יום 
שבת, מפני שציבור החרדים שו־
מרים בקפידא על יום הכיפורים, 
משפי־ שלנו  כיפור  יום  ושמירת 
עה על הרחוקים שישמרו אף הם 
בשמירת  אבל  יוה"כ,  קדושת  על 
השבת שהחרדים מזלזלים ואיננו 
אין  כראוי,  השבת  את  שומרים 
בכח שמירת שבת שלנו להשפיע 

עליהם. 
לאור דברי מרן הגרי"ז זצ"ל 
כי  שטרנבוך,  הגר"מ  מרן  אמר   –
גם הגזירות נגד החינוך באמריקה 
שינויים  בעקבות  באו  ובאנגליה 
"הגויים  אצלינו:  שנעשו  בחינוך 
לא נעשו היום רשעים יותר, אלא 
הכל תלוי בנו, אצלינו החלה הפי־
רצה לשנות בחינוך הטהור, ועיר־
בו לימודי חול בקודש, וכיון שלא 
דקדקנו בעצמינו בשמירת החינוך 
שיבואו  לעצמינו  גרמנו  הטהור, 

גזירות נגד החינוך הטהור רח"ל".
בהמשך דבריו התייחס לחי־
לעיר  מעיר  הגוברים  השבת  לולי 
בתקופה האחרונה:  "בזמן האחרון 
שבת  חילולי  שבוע  מידי  מתרבה 
בערי ישראל עד שעומדים אנו ח"ו 
במצב של "ביטול ועקירת השבת" 
עצם  שמלבד  פשוט  ונראה  רח"ל, 
מלחמת  ללחום  כזה  בזמן  חובתינו 
זעקת  את  ולהשמיע  ולמחות  ה'– 
היהדות החרדית נגד חילולי השבת 
בארצינו הקדושה, ואף להיזהר לא 
לנ־ ולא   – השבת  מחילולי  ליהנות 
על  שנעשו  הרכבת  במסילות  סוע 
זמן  שיעבור  –עד  שבת  חילולי  ידי 
גם  עלינו  מוטל  שיעשו",  ד"בכדי 
בעת כזאת להתחזק בשמירת שבת 
אצלינו - ולייסד שיעורים בהלכות 
שבת בבתי כנסיות ובתי מדרשות, 
המשך  את  למנוע  כוחינו  עיקר  כי 
החו־ אצל  שבת  חילולי  פירצת 
נתחזק  שאנו  ידי  על  הוא  פשיים, 

בלימוד הלכות שבת וניזהר בהם.
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  העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

שר ההגנה האמריקני: "איראן מתקדמת 
באיטיות לתנאי פגישה עם טראמפ"

שר ההגנה בממשלו של דונלד טראמפ אמר: "נראה כי איראן מתקדמת באיטיות לעבר הנקודה 
שבה נוכל לקיים שיחות"

מ‡ פ. יוחנן

אספר  מארק  האמריקני  ההגנה  שר 
לתנאים  מתקרבת  שאיראן  נראה  כי  אמר 
שיאפשרו פגישה בין נשיא ארצות הברית 
האיס־ הרפובליקה  לנשיא  טראמפ  דונלד 
לאמית חסן רוחאני בשולי העצרת הכללית 

של האו"ם בניו יורק בסוף החודש.
איראן  מסוימים  שבמובנים  "נראה 
שבה  הנקודה  לעבר  באיטיות  מתקדמת 
יסתדר  שזה  בתקווה  שיחות,  לקיים  נוכל 
בלו־ שנשא  נאום  במהלך  אספר  אמר  כך", 

נדון.
וואלאס,  בן  בריטניה,  של  ההגנה  שר 
ייפ־ שטראמפ  לאפשרות  בהתייחסו  אמר 
גש עם רוחאני כי ארצו תסייע לאמריקנים 
לקראת אפשרות של עסקה עם האיראנים. 
עם  משותפת  עיתונאים  מסיבת  במהלך 
כי  וואלאס  ציין  אספר,  האמריקני  מקבילו 
יש לשפוט את איראן לפי מעשיה ולא רק 

לפי דיבוריה.
ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס 
בריטניה  בבירת  אספר  עם  פגישתו  לפני 
ומקבילו  האמריקני  שהנשיא  לאפשרות 
ומתי  אם  יודע  לא  "אני  ייפגשו.  האיראני 
אמר  לרוחאני",  טראמפ  בין  פגישה  תהיה 
לשם  יביא  שהוא  בטוח  אני  "אבל  נתניהו, 
נהוג  שהיה  ממה  ומפוכחת  אחראית  גישה 

עד כה".
לא  "אני  כי  בנושא  עוד  ציין  נתניהו 
מחליט לנשיא ארה"ב עם מי ומתי להיפגש. 
ואם  מתי  לכם  להגיד  יכול  שאינני  כמובן 

לרוחאני.  טראמפ  בין  שיחות  יתקיימו 
ההסכם  לגבי  טראמפ)  (של  שלו  "הגישה 
שה־ ורציניים  אמיתיים  בדברים  מעוגנת 
גרוע  שההסכם  מלכתחילה,  עליהם  סכמנו 
וסולל את דרכה של איראן להעשרת אור־
ניום בלתי מוגבלת. לא ראיתי את האמרי־

פומפאו  של  הנקודות  מ-12  נסוגים  קאים 
שהן בדיוק הנקודות שלנו".

הזמן  "זה  הוסיף:  הממשלה  ראש 
נכנ־ אם  איראן.  על  עודף  לחץ  להפעיל 
כולל,  להיות  צריך  הוא  למו"מ  איתם  סים 
ביחס להסכם הגרעין צריך לשנות התנאים 
קצר  זמן  בתוך  להגיע  להם  שמאפשרים 
הטילים  פיתוח  את  לעצור  הגרעין,  לסף 
אספר  הטרור".  בהפסקת  הכל  ולהתנות 
מסר לאחר הפגישה עם נתניהו כי השניים 
של  המשותפים"  הביטחון  ב"אתגרי  דנו 
שפינה  על  לו  מודה  "אני  וישראל.  ארה"ב 
איתי  להיפגש  כדי  בלונדון  בביקורו  זמן 

על הנושאים החשובים הללו", כתב אספר 
בציוץ בחשבון הטוויטר שלו.

בש־ אמר  טראמפ  האמריקני  הנשיא 
המתו־ המדינות  פסגת  במהלך  שעבר  בוע 
רוחאני  עם  פגישה  כי  בפריז   (G7) עשות 
משהו  כמו  "נשמעת  הקרובים  בשבועות 
שיכול לקרות. בנסיבות הנכונות, אפגש עם 
רוחאני". לדבריו, "איראן היא לא אותה המ־
דינה שהייתה לפני שנתיים וחצי, כשנכנסתי 
לתפקיד. אז היא הייתה מדינת הטרור מספר 
1". טראמפ הוסיף כי "יש לי הרגשה טובה. 

לאיראן יש פוטנציאל עצום".
עם זאת, הנשיא האמריקני הזהיר כי 
טובה"  "שחקנית  להיות  תסרב  איראן  אם 
לדבריו,  מאוד".  אלים  "כוח  תפגוש  היא 
לאיראן  שבמסגרתו  הסכם  רוצים  "אנחנו 
לא יהיה נשק גרעיני ולא טילים בליסטיים. 
אני חושב שרוחאני ירצה להיפגש ולהסדיר 

את המצב שלהם. הם נפגעו קשות".

יוקם איגוד קהילות אזרחי ארה"ב 
המתגוררים בארה"ק

גאב"ד מעלה אדומים הגאון רבי אברהם דויטש: 'מגדולי ישראל קבלנו, שיש ללכת לפי רוחו של כל 
אחד ואחד בסבלנות גדולה'
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ישראל  גדולי  של  ועידודם  בברכתם 
גדולי  התאספו  היסטורי  במעמד  בארה"ב, 
הנכונה  בדרך  לדון  חו"ל,  בני  של  הרבנים 
להעניק עצה ותושייה לאזרחי ארה"ב המ־
הקמת  באמצעות  בארה"ק,  כיום  תגוררים 
של  היום  סדר  הוראה.  ומורי  רבנים  איגוד 
ישראל  גדולי  של  בקשתם  עמדה  האסיפה 
מענה  שייתן  שכזה  פורום  להקים  בארה"ב 
לצרכים המיוחדים של בני הקהילות הללו 

.RGA תחת השם
את האסיפה פתח גאב"ד מעלה אדו־
שליט"א  דויטש  אברהם  רבי  הגאון  מים 
שסיפר על הקבלה שיש בידו מזקנו ה'כתב 
הרבנות.  הנהגת  יסוד  בעניין  זיע"א  סופר' 
מרן  מפי  ששמע  הדברים  את  ציין  כן  כמו 
אלישיב  הגרי"ש  ומרן  הלוי  השבט  בעל 
זיע"א, שהעיקר הגדול הוא ללכת כפי רוחו 
של כל אחד ואחד ולפעול בסבלנות גדולה 

במקום שיש חילוקי דעות ומנהגים.
הג־ הגאון  ירושלים  סקווירא  גאב"ד 
דול רבי אהרן גולדמינצער שליט"א מגדולי 

שפעל  בעיה"ק,  כעת  מארה"ב  הפוסקים 
 ,RGA האירגון  בהקמת  שנה  חצי  כבר 
הביא את דברי בעל הטורים שיסוד בהנהגה 
ובהלכה שלכל חלק של כלל ישראל יש את 
את  לשמר  וצריך  שלהם,  ומנהיגיו  דורשיו 
מנהגי הקהילות עם הליכותיו כל אחד לפי 

דרכו ולמסור ללב דורות הבאים.
המשתתפים זכו לשמוע דבר ה', מכל 
צדי־ ה'כינוס  את  לכבד  שהגיעו  הגאונים 
טעם  בטוב  האריכו  כאחד  שכולם  קים', 
ודעת על החשיבות ונחיצות המעמד והצי־
לה־ שיכולים  והמלצות  מועילות  עצות  עו 

תאים לציבור בני ארה"ב, כל רב ודיין לפי 
ולפי  שלו  תלמידיו  או  קהילתו  של  הרוח 

השואלים שלו.
אייזנשטיין  נחום  הרב  הגדול  הגאון 
שליט"א רבה דמעלות דפנה, מחשובי תל־
מידי מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, דיבר בה־
תרגשות על הזכות להיות חלק של כנס כזה 
וסיפר שכבר שנים רבות בני ארה"ב בארץ 
המאחד  רבני  גוף  לראות  מחכים  ישראל 
המנט־ את  מקרוב  להכיר  כדי  הקהילות, 
שזכינו  ואשרי  הציבור,  של  וצרכים  ליות 
כעת בס"ד לבשורה טובה לכל הציבור בני 

ארה"ב בארה"ק.
הרב  הגאון  התכבד  האסיפה  בסיום 
ד'קהל  רבה  שליט"א  טמפלער  יצחק  משה 
האסיפה,  החלטת  את  להכריז  חסידים', 
שיפעל   ,RGA בשם  גוף  יוקם  שבקרוב 
של  קהילות  אחד  בלב  אחד  כאיש  לשרת 
חסי־ וקהילות  הליטאיות  הישיבות  בוגרי 
דיות על מנת לעזור ולסייע בכמה עניינים 
הגרים  ארה"ב  לבני  החינוך  בענייני  ובפרט 

בארץ ישראל.

"יום כיפור" – מנהג חדש?
הבורות המביכה של 

יאיר לפיד על יום כיפור
עורך השבועון החב"די כפר חב"ד, הרב אהרון דב 
הלפרין, חושף בורות מביכה של חבר הכנסת יאיר 
לפיד - יו"ר כחול לבן ומועמד מטעמה לראשות 

הממשלה ברוטציה - על ערכים הכי בסיסיים ביהדות.
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הרב  מספר  שנים",  "לפני 
בטו־ לפיד  יאיר  "הביע  הלפרין, 
שרוב  כך  על  תמיהה  ב'מעריב'  רו 
בעוד  כיפור.  ביום  צמים  האזרחים 
ופו־ חנוכה  בתורה,  כתובה  השבת 
רים בנביאים, וליל הסדר היא תקנת 
מנהג  הוא  כיפור  יום  הרי  חז"ל, 
והאינק־ האנוסים  בימי  שהתחדש 
וויזיציה ואין לו שום רמז במקורות, 
ודווקא אותו – תמה לפיד – מקיימים 

רוב האזרחים".
לתאר:  מוסיף  הלפרין  הרב 
כיצד  ושאלתי:  אליו  "התקשרתי 
בורות  ברבים  לחשוף  בוש  אינך 
לי:  אמר  ואז  גמגם  תחילה  שכזו? 
שעו־ עורכים  יש  הרי  מבין.  "אינני 
עניתי  "אכן",  מילה".  כל  על  ברים 
לו, "אך כנראה גם העורכים התחנכו 

בבית ספר ממלכתי".
"כפר  עורך  אומר  לסיום 
הזה  בסיפור  נזכר  הוא  כי  חב"ד", 
הלימודים,  שנת  בפתיחת  דווקא 
על  ההפחדה  מסע  "בעקבות  זאת 
החינוך".  שר  של  ה'הדתה'  תכניות 

פור־ לפיד  שכתב  הדברים  כי  יצוין 
של  החגים  בסביבות  ב'מעריב'  סמו 

שנת תשנ"ח (1997).
בימים אלו, בהם ההסתה כנד 
מרקיעה  והדתי  החרדי  הציבור 
שדווקא  לגלות  משעשע  שחקים, 
המאבק  בראש  שעומדים  האנשים 
צריך  לא  כי  שמספרים  ב"הדתה", 
בסיסיים  ערכים  ילדיהם  את  ללמד 
ביהדות כי הם מבינים לבד - מגלים 
א'  כיתה  תלמיד  שמביישת  בורות 

בממלכתי דתי.

גדול היה המעמד לכבודה של תורה:
מעמד סיום מסכתות 
התקיים בשכונת נווה 

צבי ירושלים
את המשא המרכזי נשא הגאון ר' מיכל זילבר שליט"א, 

דבריו המרתקים הפעימו את השומעים עת הרעיף בגודל 
מעלת הסיום והחיוב הגדול לחזור על מה שלמדו
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משתתפים  מ400  למעלה 
מתושבי השכונה, הורים, אחים ומ־

אב  כ"ז  רביעי  ביום  השתתפו  כרים 
והמיוחד  המרגש  הסיומים  במעמד 
הישיבות  בני  מחלקת  ע"י  שנערך 
בוכרים.  גאולה  הקהילתי  במנהל 
מיזם גדול זה חתם שנה פעילה ור־
שהופעלו  רבים  בפרוייקטים  צופה 
וחשיבה  כנה  דאגה  מתוך  והופקו 
בש־ הישיבות  בני  לטובת  מעמיקה 
הב־ ע"י  נלמדו  המסכתות  כונה. 
על  בנוסף  ניסן  מחודש  החל  חורים 
הלימוד בישיבה, וזאת בעידודם של 
בין  ישיבות  ומנהלי  השכונה  רבני 

הזמנים
בהש־ כיבדו  המעמד  את 
וביניהם  השכונה  רבני  תתפותם 
ברוורמן  צבי  ר'  הגאון  ביתר  אב"ד 

פתיחה  דברי  נשא  אשר  שליט"א, 
יוסף  פורת  ישיבת  ראש  וברכה. 
ראש  קופשיץ,  חיים  יוסף  ר'  הגאון 
נפתלי  ר'  הגאון  משה"  "חיי  ישיבת 
רוזנברג  שריאל  ר'  והגאון  נוסבוים, 

דיין בבד"ץ ב"ב, ועוד.
נפתלי  ר'  הגאון  דברים  נשאו 
שדיבר  קמניץ,  מר"י  שליט"א  גפן 
על השמחה המיוחדת הממלאת את 
מצליחים  הם  כאשר  התורה  לומדי 
להתחיל ולסיים את המסכת עם כל 

האתגר הנדרש מכך.
עלו  האדיר  הסיומים  במעמד 
חמד  בחורי  ל100  קרוב  הבמה  על 
המסכת.  את  וסיימו  זה  אחר  בזה 
הבעת פניהם העידה היטב על תחו־
ליבם,  את  שמילאה  הסיפוק  שת 
פצח  המסכתות  את  שסיימו  ובעת 

הקהל בריקוד של שמחה ומצווה.
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משא מרן אדמו"ר מויזניץ שליט"א:

"גם אלה שרבותיהם אינם מחווים 
דעה אם להצביע, מחויבים לרשימת 

יהדות התורה"
'אש בוערת בארץ ישראל' - זעק האדמו"ר שליט"א בכאב • 'במצב נורא זה על האברכים לומדי התורה 

לצאת ולפעול להצלחת המערכה' • עלינו להעתיר בתפילה וכקריאת מועצגה"ת לומר בכל יום פרק קכ"א

מ‡: יר‡ל לבי‡

המערכה  על  ומזעזעת  אדירה  זעקה 
אמש  השמיע  בפתחנו,  העומדת  הכואבת 
מרן אדמו"ר מויזניץ שליט"א, בדברי התורה 
בק־ הגדול  בביהמ"ד  שלישית  סעודה  לאחר 

רית ויזניץ ב"ב.
דברי  את  הקדיש  שליט"א  אדמו"ר 
מאוד  המכאיב  הכאוב,  "הנושא  על  התורה 
שמים  שכבוד  יהודי  לכל  ישראל,  כלל  לכל 

וכבוד התורה יקר לו".
ששלומי  שנה  משבעים  למעלה  "מזה 
מרורות  סובלים  ישראל  בארץ  ישראל  אמוני 
מצד  כאשר  הדת,  מהרסי  ע"י  הדת  מרדיפת 
אחד התרבו גבולות הקדושה ברוך ד', ת"תים, 
המוני  לתפארה,  מתנוססים  וכוללים  ישיבות 
מקד־ מעשה  ואנשי  חסידים  חכמים  תלמידי 
שים שם שמים בהליכותיהם, אולם הצד שכ־
נגד רוצה להחריב את הכל, בכל מיני דרכים 
עלינו  מלחמתם.  הגבירו  ולאחרונה  ואופנים, 

להשיב מלחמה בס"ד בכל כוחנו.
בא־ המתייחסים  יש  יקרים!  "יהודים 
את  מבינים  כולם  ולא  הקורה,  לכל  דישות 
בשבתנו  בפתחנו.  העומדת  המערכה  חומרת 
השבוע ב'מועצת גדולי התורה' שמענו דברים 
נוראים על כך שהם מנסים בלשון חלקלקות 
להתערב, ואף לשנות ח"ו, את החינוך החרדי 

ואת ההשקפה הטהורה, עפ"ל.
"שומו שמים! אש בוערת!

שליט"א  שטרנבוך  משה  רבי  "הגאון 
סיפר, שראש הציונים הרצל הגיע פעם לבי־
קור בעיר וילנא, והמשכילים שבעיר חלקו לו 
חלקו  לא  מינסק,  לעיר  בהגיעו  אולם  כבוד. 
הקהילה,  ראשי  אל  אז  פנה  הוא  בכבוד.  לו 
שטרנבוך,  הגר"מ  של  זקנו  היה  מהם  שאחד 
ואמר לו: למה לא תתחברו איתנו? הרי בשי־
תוף פעולה נוכל לפעול למען שומרי התורה 
בארץ ישראל וכו'. השיבו לו ראשי הקהילה: 
ר'  הגאון  דרכנו  מורה  עם  להתייעץ  עלינו 
לבריסק,  במיוחד  נסעו  הם  מבריסק.  חיים 
ותחילה מחה בהם הגר"ח על שנפגשו עימו, 

השיב  אליהם,  פנה  שהוא  משהסבירו  אבל 
להתחבר  רצונכם  'אם  נחרצות:   הגר"ח  להם 
לציונים - תוכלו לשבת איתו בעוה"ב בהיכל 
אחד, אבל אם רצונכם לשבת איתי - אני אינני 

רוצה שום קשר ושום מגע עימו!
"התורה הקדושה היא הנשק והשמירה 
על כלל ישראל, והם, המחבלים מבפנים, רו־
יש־ עם  של  הקד'  המלחמה  בכלי  לחבל  צים 
ראל. הם לא יצליחו אי"ה להתערב ולהכריח 
אך  הם  דרכנו  מורי  דרכם,  ע"פ  לחנך  אותנו 
ורק יהודים יראים ושלמים, עובדי ד' החיים 
דורות  לחנך  ומבקשים  ובטהרה  בקדושה 

קדושים ומאירים.
בחי־ מערכת  לפני  עתה  עומדים  "אנו 
רות, וככל שנגביר את כוחה של יהדות התורה 
כך יגבר כוח הנציגים הלוחמים למעל קדשי 
חו־ את  להבין  צריך  יקרים!  יהודים  היהדות. 
לאגודת  מצביע  שאינו  מי  כל  השעה!  מרת 
מהרסי  מפלגות  את  מחזק  הוא  הרי  ישראל, 
קנאים  של  תנועה  היא  ישראל  אגודת  הדת! 
הלוחמים למען קדשי הדת. 'תחת אשר קינא 
לאלקיו' - לשם שמים, זוהי קנאות, וזו דרכה 
מפ־ אינה  ישראל  אגודת  ישראל.  אגודת  של 
לגה, אגו"י היא תנועה שגדולי וקדושי עולם 
להציל  כדי  יסדוה,  שנה  ממאה  למעלה  לפני 
את בני ישראל מהחורבנות שהיו במשך הדו־
רות. נציגי יהדות התורה עומדים על המשמר 

בכל החזיתות למען שמירת חומות הדת.
שהה  הבחירות  ממערכות  אחת  "לפני 
משם  ושלח  בחו"ל,  חיים'  ה'אמרי  זקיה"ק 
אנ"ש  בקרב  לדעת  שרצונו  לארה"ק  איגרת 
בי־ ומי  לנגדנו,  ומי  למעננו,  ועבד  עמד  'מי 
מי  שהיו  מחו"ל  בשובו  שמע  וכאשר  נינו'... 
שלא הצביעו לאגו"י, לא רצה לתת להם ידו 
האית־ ירח  לפני  לקבלם  רצה  ולא  לשלום, 
הק'  אבי  לבנו  חריפה  בלשון  בהסבירו  נים, 
ה'ישועות משה' זי"ע: שילמדו אחת ולתמיד 

שצריך לציית!
כוח  את  לחזק  הכל  לעשות  עלינו 
אגו"י  של  שכוחה  ככל  החרדית.  היהדות 

מתחזק יש לנציגים יותר כוח לעמוד על המ־
שמר, מה גם שמהרסי הדת נחרדים ונבהלים 

בראותם שכוח היהדות החרדית עולה.
אפשר   - תורתך  הפרו  לעשות  "עת 
לפרש שצריך לעשות הכל כדי שהתורה תהא 
לימוד  בלי  אפשר  אי  אמנם  ואם  ורבה.  פרה 
על  הזה  הנורא  שבמצב  סבורני  אבל  התורה, 
הקרובים  בימים  לפעול  הכוללים  אברכי 
יהדות  הצלחת  למען  והערב  אחה"צ  בשעות 
הם  כי  לבחורים,  אמורים  דברי  אין  התורה. 
מל־ אבל  בתורה,  ולהתמיד  להמשיך  צריכים 

בדם - כל אחד שיכול לפעול על זולתו, עליו 
להשתדל ולעשות ככל שביכולתו. בנוסף, יש 
סיבות  מיני  מכל  או  הזנחה,  שמחמת  רבים 
להצביע,  חושבים  אינם  שונות,  ואמתלאות 
וצריך לפנות אליהם ולעורר את תשומת ליבם 

על חומרת השעה ועל האש הבוערת.
שלא  להם  מורים  שרבותיהם  "אלה 
אולם  רבותיהם,  כדעת  כמובן  יעשו  להצביע, 
אלה שרבותיהם אינם מחווים דעה, מחויבים 
להצביע למען רשימת אגודת ישראל, כי 'עת 
לעשות להשם!' כל קול קובע, כל קול יש לו 
שרויים  אנו  בו  ובמצב  מכריע,  והוא  תועלת 
כוח  לתת  כדי  הכל  לעשות  צריך  לדאבוננו, 
ללחום  יוכלו  שהנציגים  כדי  התורה,  ליהדות 
את מלחמת היהדות החרדית. לדאבוננו, כדי 
נציגנו  לכנסת,  נציגים  לשלוח  צריך  ללחום 
בכנסת אכן עושים עבודה קשה ומתישה, אני 
ג"כ מזרזם לעמוד על המשמר ומחזקם תמיד 

לבל יתייאשו.
לפני  בתפילה  להעתיר  עלינו  "בנוסף 
רבונו של עולם, ב'מועצת גדולי התורה הוח־
לט להורות לומר בכל יום פרק קכ"א להצל־
חת המערכה, וד' יעזור שיתקיים בנו הכתוב 
בפרק זה: 'עזרי מעם ד' עושה שמים וארץ... 
ד'  עולם',  ועד  מעתה  ובואך  צאתך  ישמור  ד' 
יצליח דרכנו שנזכה לרומם כבוד שמים, כבוד 
'ומלאה  ושיתקיים  הרבנים,  וכבוד  התורה 
הארץ דעה את השם', בבנין ביהמ"ק במהרה 

בימינו אמן.

ראשי ישיבות 
חב“ד לבחורי 

הישיבות: 
"צאו ללמוד 
בארה"ב - 
רק אחרי 
הבחירות"

ראשי ישיבות חב"ד הורו לבחורים שיוצאים 
לשנת לימודים בניו יורק, להתעכב עם יציאתם 
עד לאחר הבחירות, בשל החשיבות שיש לכל 

קול בבחירות הקרובות
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חב“ד  ישיבות  ראשי 
מיוחד  במכתב  אמש  יצאו 
בחב“ד  הישיבות  לבחורי 
לה־ החובה  על  להם  והורו 
יצא  המדובר  המכתב  צביע. 
העובדה  לנוכח  אמש  כבר 
צפויים  מהבחורים  שעשרות 
אלול  חודש  במהלך  לצאת 
הגדול  בביהמ“ד  ללימודים 
שמוגדר  למה  יורק,  בניו 
יוצאים  בה  קבוצה‘,  ’שנת 
לשנת  ג‘  שיעור  מסיימי  כלל 

לימודים.
ראשי  של  במכתבם 
הם  והמשפיעים,  הישיבות 
מכל  מבקשים  כי  כותבים 
הנוס־ התמימים  תלמידי 
בחצרות  ’קבוצה‘  לשנת  עים 
מאמץ  כל  לעשות  קודשנו, 

ולצאת  בבחירות  להשתתף 
מארה“ק רק לאחר ההצבעה.

כ“ק  דעת  ”ידועה 
שלא  דורנו  נשיא  האדמו“ר 
קול  אפילו  לאיבוד  ילך 
הישי־ ראשי  כותבים  אחד“, 
לבל  בבחורים  ומפצירים  בות 
ייצאו מהארץ טרם הבחירות.
המכתב  על  החותמים 
בישיבת  ראשי  משפיע  הם: 
חב“ד  כפר  המרכזית  תות“ל 
ישיבת  ראש  גופין,  זלמן  הרב 
תורת אמת הרב אברהם יואל 
חח“ל  ישיבת  ראש  לפידות, 
ויל־ יצחק  יוסף  הרב  צפת 
תות“ל  ישיבת  ראש  שאנסקי, 
גולד־ יעקב  הרב  חב“ד  כפר 
תות“ל  ישיבת  ראש  שמיד,  
גו־ יצחק  הרב  העמק  מגדל 
תות“ל  ישיבת  וראש  לדברג, 

קרית גת הרב משה הבלין.

בפעם השניה בברוקלין: חרדי הותקף באבן לתוך רכבו
האיש, בן הקהילה החרדית, סבל מחתך בראשו. החשוד נמלט צפונה בשדרת ברוקלין

מ‡: יר‡ל לבי‡

המשטרה   – יורק  ניו  ברוקלין,  הייטס,  קראון 
בשבוע  בברוקלין  באבן  שנייה  תקיפה  חוקרת 
שעבר  חמישי  ביום  התרחש  האירוע  האחרון. 
בשעות הלילה בשדרת ברוקלין בקראון הייטס.

היהודי   ,NYPD -המשטרה נתוני  פי  על 
שישתנה  לרמזור  והמתין  במכונית  ישב  החרדי 
הוכה  כאשר  פתוח  הנהג  בצד  חלון  עם  לירוק 
החרדית,  הקהילה  איש  האיש,  באבן.  בראשו 
סבל מחתך בראשו. החשוד נמלט צפונה בשדרת 

ברוקלין.
בשכו־ שאירע  נוסף  תקיפה  מקרה  כזכור, 

נת קראון הייטס שבוע קודם גם בחמישי, גבר 
בס־ לעברו.  שהושלך  מסלע  בפניו  נפגע  חרדי 
כשקבוצת  הערב  בשעות  השעה 17:00,  ביבות 
למשאית  התקרבה  אפרו-אמריקנים  נערים 
והשליכה סלע ששבר את החלון בצד הנהג שנ־

פגע בעינו.
ישב  במשלוחים  שעובד  החסידי  הגבר 
ברו־ בשדרת  ברמזור  שעצרה  שלו  במשאית 
היה  הנהג  בצד  החלון  המשטרה,  פי  על  קלין. 
ופג־ אבן  לעברו  הושלכה  כאשר  בחלקו  פתוח 
עה בו. היהודי סבל מחתכים בפניו, אך למרבה 
החשו־ החולים.  בבית  לאשפוז  נזקק  לא  המזל 

דים נמלטו מהמקום.
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עובדת פניציה על ליברמן "הוא מנצל את 
החרם החרדי על העובדים הפשוטים"

עובדת פניציה שזומנה לשימוע לקראת פיטורין עקב שאלה שהפנתה לח"כ אביגדור ליברמן במהלך 
ביקורו במפעל, אמרה: "אנחנו נקרעים לגמור את החודש; ליברמן יודע לנצל את העובדים הפשוטים"
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בשבוע שעבר הגיע יו"ר ישראל ביתנו 
ח"כ אביגדור ליברמן, שפתח במהלך קמפיין 
מובהק  חרדי  אנטי  במסע  האחרון  הבחירות 
שמחלל  כמי  הועלה  ששמו  פניציה  למפעל 
שבת. במהלך ביקורו של ליברמן, פנתה אליו 
מגיע  אתה  "מדוע  ושאלה:  מהעובדות  אחת 
לכאן רק לפני בחירות?". מאוחר יותר דווח 
כי העובדת זומנה לשימוע והיא עומדת בפני 

פיטורין.
במהלך התכנית "הפוך על הפוך" בהג־
שת הרב משה בן לולו, עלתה העובדת לראיון 
ובו סיפרה על מה שהתרחש. "ליברמן הגיע 
החרדים.  נגד  הדגל  את  לחזק  כמובן  לסיור, 
לאח־ הגיעו  למפעל.  שהגיע  היחיד  לא  הוא 
רונה לכאן סתיו שפיר, יאיר לפיד ועוד. שא־
לתי אותו שאלה ששאלתי את כולם: 'מדוע 
כששאלתי  בחירות?'.  לפני  רק  מגיע  אתה 
הם  לכאן,  שהגיעו  הנציגים  שאר  את  זה  את 
מה,  משום  ליברמן,  אבל  השאלה  את  קיבלו 
לא אהב את השאלה ולא הגיב. המנכ"ל שלנו 
אמר "זה בסדר" ועוזרת של ליברמן יחד עם 
ואמ־ אלי  ניגשו  פורר  עודד  ח"כ  של  העוזר 
לפני  פה  היינו  כך?  אומרת  את  'למה  לי:  רו 
שלושה חודשים' עניתי להם: 'נכון, גם לפני 
שלושה חודשים היו כאן בחירות'", מספרת 

העובדת.

היא  מכן,  לאחר  שהגיע  מה  שאת  אלא 
את  דרשו  ושם  להנהלה  "נקראתי  חזתה.  לא 
פיטוריי. יו"ר ועד העובדים התערב ואמר שזה 
בלתי אפשרי ויש הליך הגון שחייבים לעשות. 
כך יוצא שקיבלתי השהיה עד היום – לשיחת 

השימוע – שאמורה להתקיים בשעה 14:30".
העובדים  את  לנצל  יודע  שהוא  "חבל 
הפשוטים, שאנחנו נקרעים לגמור את החו־
דש. אני עובדת שם 10 שנים. הוא מנצל חרם 
חרדי ובא לפה. המנכ"ל אמר לי שעשיתי בו־

שות והוא הרגיש מאוים. ממה? פניתי בצורה 
לא מכבדת?" שאלה בראיון.

מהנהלת פניציה נמסר: " העובדת זומ־
נה לבירור אך ורק על רקע התנהגותה הבוטה 
כל  ללא  המפעל,  אורחי  כלפי  הולמת  והלא 
קשר לזהות פוליטית כזו או אחרת וללא כל 
מעורבות של המבקרים. נדגיש כי כל טענה 
אחרת אינה נכונה ושקרית מיסודה. אנו נמ־
למען  המפעל  עובדי  עם  יחד  להיאבק  שיך 

הצלת פניציה מסגירה".

במרפאה מחודשת ומרווחת: 

לקוחות כללית ברובע ג' נהנים משירותי 
בריאות בהיקף גדול וזמינות גבוהה 

בקרוב: אולם סדנאות חדש לקידום בריאות 

חרי בכ :‡מ

באשדוד  ג'  ברובע  כללית  לקוחות 
וחדשניים  מגוונים  בריאות  משירותי  נהנים 
השי־ גבוהה.  ובזמינות  גדולים  בהיקפים 
ברחוב  המשופצת  במרפאה  ניתנים  רותים 
מספר  לפני  וחודשה  ששופצה   ,4 עוזיהו 
והוספת  למרפאה  שטח  בתוספת  חודשים 

רופאים ושירותי בריאות נוספים.
עם  לאחרונה  היה  האחרון  החידוש 
הצטרפותם של ד"ר מוטי עייני וד"ר אביעד 
מהמרכז  מוערכים  ילדים  רופאי   2 רוזנברג, 
שירות  המעניקים  בעיר,  'אסותא'  הרפואי 
המאוחרות.  הערב  שעות  עד  ילדים  רפואת 
נוירולוגיה  תחום  ראש  חן,  מרב  ד"ר  כן  כמו 
וריכוז  קשב  להפרעות  שם  בעל  ומומחה 
במרפאה  כללית  ללקוחות  שירות  מעניק 
המחודשת ברובע ג'. בנוסף נהנים הלקוחות 
מרופא הילדים הוותיק והאהוב ד"ר חורחה, 
של  הילדים  רפואת  שירותי  את  שהופך  מה 
המ־ ברמה  ומעולים  למושלמים  המרפאה 
בזמינות  ביותר  הטובה  והרפואית  קצועית 

גבוהה ושירות אדיב.
במרכז  ניתנים  הרפואה  שירותי  כל 
משפ־ רפואת  הכולל  ידיים  רחב  רפואי 

ורי־ קשב  נוירולוג  ילדים,  רפואת   , חה 
סוציאלית,  עובדת  ודיאטה,  תזונה  כוז, 
המרפאה,  פעילות  בשעות  מרקחת  בית 
כלל  בין  טיפולי  ברצף  סיעוד  ושירותי 
מעניקה  המרפאה  הרפואיים.  הצוותים 
דם  ובדיקות  מלאים  משרד  שירותי  גם 
על  דמים  לקיחת  שירותי  גם  הכוללים 
שירות  ניתן  במרפאה  לגברים.  אח  ידי 
במכשיר  ליילודים  בילירובין  בדיקת 
רבה  חשיבות  בעלת  בדיקה  ביליצ'ק, 

לעריכת הברית בזמן.
סרגיי  ד"ר  עומד  המטופלים  לרשות 
יאסקו, המנהל הרפואי המוערך של המרפאה 
הרחב  המרפאה  צוות  וכן  פונה  לכל  שזמין 

ומק־ אדיב  שירות  ומעניק  ואכפתי,  שקשוב 
צועי לכל הבאים בשערי המרפאה הכולל את 
מנהל הסיעוד, יעקב רובל, בעל אדיבות ורו־
האדמיניסטר־ והמנהלת  למטופלים,  לב  חב 
ומחוברת  שירותית  דנינו,  חגית  גב'  טיבית, 
מהקהילה,  חדשה  רוקחת  גם  כמו  לקהילה, 
לאחרונה  היא  גם  שנכנסה  אורצל,  תמי  גב' 

לצוות המרפאה.
מתבשרים  ג'  ברובע  כללית  לקוחות 
חדש  סדנאות  אולם  של  בקרוב  פתיחתו  על 
לקוחות  עבור  בריאות  קידום  לפעילויות 
קידום  סדנאות  יערכו  במסגרתו  המרפאה 
מותאמים  קהילתיים  אירועים  וכן  בריאות 

לילדים ולאורח החיים.

יותר מ־311 
מיליון דולר

מעטות הן הפעמים בהן הציעו לכם להיכנס להשקעה 
של יותר ממיליארד שקל תמורת סכום זעום של כמה 

עשרות אלפי דולרים ועוד פינקו אתכם ב־5-7% 
של תוספת לבסיס חישוב הרווח • פרויקט 'יורק' 
בברוקלין משיק מבצע גיוס משקיעים קצר טווח 
לכמה ימים בלבד. בין הראשונים יוגרלו חמישה 

כרטיסי טיסה לאתר הבנייה שנמצאת כבר בעיצומה

חרי בכ :‡מ

נמוכות  ריביות  של  בעידן 
הזד־ למצוא  מאוד  קשה  ושליליות 
מנויות השקעה ראויות לשמן מבלי 
מי  כל  ממש.  של  סיכונים  לקחת 
סוג  מכל  השקעה  אפיק  שמחפש 
להכנסה  וארוך,  קצר  לטווח  שהוא, 
חד־פעמית,  להכנסה  או  שוטפת 
המ־ במבוך  דרכו  את  למצוא  נאלץ 
השקעה  הפיננסי.  העולם  של  פותל 
הכנסה  מניבה  יציבים  במטבעות 
במטבעות  השקעה  מאוד.  נמוכה 
ויכולה  מאוד  מסוכנת  תנודתיים 
מול  אל  מאוד  גבוה  הפסד  להניב 

רווח גדול.
בימים  ההון  בשוק  השקעה 
המ־ שתי  ביניהן  מתגוששות  בהם 
אינה  העולם,  של  הכלכליות  עצמות 
של  בציוץ  די  במיוחד.  טוב  רעיון 
הנשיא טראמפ כדי להפיל את הבור־
סות בעולם כפי שקרא בסוף החודש 
הקודם (אוגוסט) שהיה הגרוע ביותר 
מאז מאי האחרון וזה ממש לא הסוף. 
המש־ של  חלקם  מנת  יהיו  טלטלות 
שכולנו  עד  הקרובות  בשנים  קיעים 
נתגעגע ל"מלחמת הסחר" שמנהלות 

ארצות הברית וסין.
הכל־ בנדל"ן?  נשקיע  מה,  אז 
כלנית הראשית באוצר כתבה בדו"ח 
האחרון שפורסם בתחילת ספטמבר 
החל  לשוק  שנכנסו  משקיעים  כי 
גבוה  בסיכון  נמצאים   2016 מינואר 
התשואות  ועל  הון.  להפסד  מאוד 
דירות  על  המשקיעים  שמקבלים 
מה  אין  כבר  בישראל  להשכרה 
מחפשים  עושים?  מה  אז  להוסיף. 
הזדמנויות השקעה "שוות" ומסתבר 
שיש כאלו, בעיקר כאלו שכבר "הת־

מלאו" או עומדים לפני אקזיט.
להש־ שההצעה  הסיבה  זו 
דולר  מיליון  של 311  בפרויקט  קיע 
בברוקלין שבניו־יורק משכה את עי־

נינו. ההצעה, של קבוצת ההשקעות 
יתרה  לבולטות  זוכה  אינה  'בסדנו', 
הק־ האותיות  את  לקרוא  שווה  אך 
טנות שבה. ההשקעה היא בפרויקט 
מגורים של עשרים ושש קומות על 
מתחם "משולש" מול קו הרקיע של 

מנהטן, סמוך מאוד לגדת ההדסון.
בה־ שמדובר  לעובדה  מעבר 
ברובה  "נתפסה"  שכבר  ענק  שקעת 
גדולים,  ומשקיעים  גופים  על־ידי 
ממש.  של  דובדבן  ב'בסדנו'  מציעים 
ומ־ שקלים  אלף  מאה  למשקיעים 
אחוזים  חמישה  של  תוספת  עלה, 
ולמשקיעים  הרווח,  לחישוב  בבסיס 
של  תוספת  ומעלה,  אלף  מאתיים 
מע־ כסף.  המון  וזה  אחוזים.  שבעה 
טות הן הזדמנויות ההשקעה מהסוג 
מוכנים  הם  שאם  להניח  ניתן  הזה. 
הם  סכום,  כזה  למשקיעים  להוסיף 
בוודאי מרוויחים יותר גם אם מדובר 

ב"מבצע" לזמן מוגבל.
לא  שאמנם  משהו  עוד  ויש 
כמוהו,  ראינו  שכבר  משום  מפתיע 
בין  דובדבן.  של  סוג  הוא  גם  אבל 
חמישה־עשר המשקיעים הראשונים 
שיירשמו להשקעה בפרויקט בימים 
חבילות  חמש  תוגרלנה  הקרובים, 
הפרויקט  חשבון  על  ואירוח  טיסה 
כולל, כמובן, ליווי אישי צמוד בשטח 
בעיצומה  כבר  שכאמור,  הפרויקט, 
הד־ המימון  מרבית  שכן  הבנייה  של 
רוש כבר הושג בארצות הברית גופא.
הזדמנות  שזו  חושבים  "אנחנו 
הישראלי  לציבור  להנגיש  שהצלחנו 
משתלמות",  להשקעות  שמשווע 
בסדנו  של  הנדל"ן  זרוע  מנהל  אומר 
בי־ ברסלויער.  ישי  אמריקה,  בצפון 
נוכח  המשקיעים  נחרדים  בהם  מים 
ומול  טראמפ  ממשל  של  ציוץ  כל 
בבייג'ינג,  הממשלה  של  הודעה  כל 
היא  הזה  מהסוג  השקעה  הזדמנות 

בהחלט לא בגדר חזון נפרץ. 

לפרטים לחצו כאן
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לאור האסונות, גם השנה מכבי בקידום העלאת המודעות

גדולי ישראל קוראים 
לציבור להצטרף ליוזמת 

מכבי שירותי בריאות 
ולערוך בדיקות מקדימות 

להצלת חיים
בחודש זה פועלת מכבי לעריכת בדיקות סקר ולהגברת המודעות למחלות 

בתחום בריאות האשה 

חרי בכ :‡מ

בריאות  שירותי  במכבי 
לרגל  נרחבת  פעילות  קיימת 
בסימן  העומד  בריאות  חודש 
המ־ למחלות  המודעות  הגברת 
סכנות חיים אצל נשים. בהנהלת 
בדיקות  לבצע  מעודדים  מכבי 
הב־ משרד  ע"י  המומלצות  סקר 
ריאות, באמצעות בדיקה זו ניתן 
גילוי  נשים.  אצל  מחלות  לאבחן 
מוקדם מעלה את סיכויי הריפוי 
וההחלמה מהמחלה. בדיקת סקר 
לנשים  שגרתי  באופן  מבוצעת 

בגילאי 50 ומעלה. 
ורבני  ישראל  גדולי 
חתמו  הארץ  רחבי  מכל  קהילות 
ההש־ חובת  בדבר  מכתב  על 
ע"י  הבריאות  לשמירת  תדלות 
"הנה  מוקדמות,  בדיקות  עריכת 
זה מכבר נחשפנו למקרים קשים 
וגם  ברבים,  פגעו  אשר  ל"ע,  
הקדושה,  קהלתנו  בני  מקרב 
אשר נתקפו בחולאים ומכאובים 
קשים, ונאלצים לעבור טיפולים 
קשים, ולעיתים אף הגיעו למצ־

בים של סכנת חיים ר"ל.
בריאות  שרותי  הנהלת 
במקומנו  הפועלים  "מכבי" 
ובאחריות,  ביעילות  במסירות 
הופי־ הציבור,  בריאות  למען 
הנתונים  את  והציגו  לפנינו,  עו 
הדר־ ואת  בידם,  שיש  הקשים 
שיש  הרבות  והאפשרויות  כים 
המתקדמת,  הרפואה  למערכת 
הקשות,  מהבעיות  הרבה  למנוע 
תקופתיות,  בדיקות  עריכת  ע"י 
את  מראש  לאתר  יכולות  אשר 
הסכנות, ועל ידי טיפול תרופתי 
בסיעתא  אפשרות  יש  מתאים, 
של  ממגוון  חלק  למנוע  דשמיא, 

בעיות בריאות רבות ומורכבות.
רבנו  לנו  הורה  כבר  והנה 
(קו"א  זצ"ל,  החזו"א  מרן  הגדול 
חושב  הנני  וז"ל,  קל"ו-קל"ה) 
במה  הטבעית,  ההשתדלות  את 
וחו־ למצוה  לבריאות,  שנוגע 
ויש  האדם,  צורת  להשלמת  בה, 
הרופאים  פקודת  אחר  למלא 
הרפואה,  לצורך  שמוצאים  במה 
הבריאות,  אמצעי  על  והדקדוק 
היא עבודה אהובה לפניו יתברך 

עכ"ל.

אי לכך, הננו באים בקריאה 
שיחי',  היקרים  קהילתנו  לבני 
כבחמורה,  בקלה  המדקדקים 
הטב־ ההשתדלות  את  לעשות 
וחובה",  "מצוה  היא  אשר  עית, 
לערוך בדיקות תקופתיות באופן 
דשמיא  בסיעתא  אשר  מסודר, 
רפואה  "מקדים  בבחינת  תהיה 

למכה" 
המרא  כתב  מיוחד  מכתב 
הגאון  נתיבות  של  דאתרא 
נתבקשנו  שליט"א  מונטג  הרב 
מספר פעמים ע"י גורמי הלכה 
חשוב  בדבר  לעורר  ורפואה 
הציבור  בפני  להביא  הננו  זה, 
דעת  דעתם,  חוות  את  הקדוש 
וחשו־ הדור  גדולי  של  תורה, 
אלו.  בעניינים  הפוסקים  בי 
בשנת תשס"א יצאו מרנן ורבנן 
אלישיב,  הגרי"ש  הדור  גדולי 
ומרן  זצ"ל,  ואזנר  הגר"ש  זצ"ל 

זצוק"ל  שטיינמן  הגראי"ל 
קרליץ  הגר"נ  ויבדלחט"א 
בעניין  דעת  בגילוי  שליט"א 
לנ־ מוקדמות  בדיקות  נחיצות 
הידועה,  המחלה  למניעת  שים 
נוגע  הדבר  כי  בדבריהם  וציינו 

לפיקוח נפשות ה"י.
למותר לומר כי לאור הד־
ברים הללו, אין מקום לאדישות 
אדם  שחיי  בדבר  לעצלות  או 
תלויים בו, ויש לנהוג בזה עפ"י 
גורמי  של  וההנחיות  הכללים 
הרפואה. על מכתב זה חתומים 
יעקב  רבי  הגאון  רכסים,  רבני 
הגאון  שליט"א,  זוננפלד  מאיר 
שליט"א,  תנעמי  משה  רבי 
ברנדייס  יוסף  רבי  הגאון 
אברהם  רבי  הגאון  שליט"א, 
רבי  הגאון  שליט"א,  לוגאסי 
והגאון  שליט"א,  יעקב  משה 

רבי יצחק שכטר שליט"א. 

ביוזמת 'מכבי': מאות 
מטפלות השתתפו בכנס 

השתלמות אלרגיה בילדים 
הלימו־ שנת  פתיחת  עם 
דים, יזם מרחב מודיעין עלית 
מק־ השתלמות  כנס  ב'מכבי' 
בנו־ מטפלות,  למאות  צועי 
ילדים.  בקרב  אלרגיה  שא 
מאות  השתתפו  בהשתלמות 
הילדים  בצהרוני  מטפלות 
שהעמיקו  בנימין,  במטה 
ורכ־ בנושא  ידיעותיהן  את 
וחיוניים  מעשיים  כלים  שו 
ודרכי  אלרגיה  התקף  לזיהוי 

הטיפול.
מודי־ מרחב  מנהל 
אלון  מר  ב'מכבי',  עלית  עין 
פתיחה.  דברי  נשא  שוורין, 
פרי־ אודות  הרחיב  בדבריו, 
המרשימה  השירותים  סת 
בכלל,  עלית  מודיעין  במרחב 
שם  בפרט,  בנימין  ובמטה 
מרכז  לאחרונה  'מכבי'  חנכה 

במרכז  ומתקדם.  חדש  רפואי 
רפואה  שירותי  מגוון  ניתנים 
משפחה,  רפואת  ראשונית: 
לשי־ בנוסף  ונשים,  ילדים 
ומש־ אחיות  מעבדה,  רותי 
את  וציין  הוסיף  כמו"כ,  רד. 
שם  בנעלה,  המרפאה  פתיחת 
ע"י  רפואה  שירותי  ניתנים 
למעבדה  בנוסף  קורול,  ד"ר 

שתיפתח בקרוב.
מומ־ שכטמן,  רחל  ד"ר 
במו־ המשפחה  ברפואת  חית 
הרצאה  העבירה  עלית,  דיעין 
האלרגיות  נושא  על  מרתקת 
הד־ היא  במסגרתה,  בילדים. 

אודות  המטפלות  את  ריכה 
הסו־ בילד  הטיפול  אופן 
את  הדגישה  מאלרגיות,  בל 
וההתאמה  הבקרה  חשיבות 
עבורכם,  המתאימה  לתזונה 

במקביל לפיקוח הדוק על כל 
שעלול  אלרגי  גורם  או  מאכל 
להגיע לסביבת הילד. בנוסף, 
תס־ לזהות  המטפלות  למדו 
דרך  ואת  מקדימים,  מינים 
התגובה המקצועית והמהירה 

הדרושה במקרה סכנה ל"ע.
בסיום ההשתלמות, נשא 
תודה:  דברי  המרחב  מנהל 
"אבקש להודות באופן מיוחד 
מיה  גב'  הבריאות,  למקדמת 
לקידום  רבות  שעמלה  לוי, 
ולשיתוף  החשובה  היוזמה 
הפעולה הברוך, שהעניק ידע 
המטפ־ למאות  נרחב  מקצועי 
לות. עוד אודה למתאם קשרי 
ר'  עלית,  במודיעין  הקהילה 
לקיומו  שדאג  ניימן,  נחמן 
לר־ מיטבי  באופן  הכנס  של 

ווחת המשתתפות".

mailto:msh5380380@gmail.com
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  העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

מכבי מחוז דרום מברכת את מינויו של 

הרב אריה קליין למנהל מרחב ערד
פריסת שירותים נרחבת, מערך קשרי קהילה מקצועי ומסור, יחס אישי ומקצועי על ידי 

צוות מומחים מהשורה הראשונה לכל חבר וכעת, מנהל מרחב חדש- כל אלו ועוד הופכים 
את מכבי לבחירה הראשונה והטבעית עבור תושבי ערד והיישובים הסמוכים # ראש מחוז 
הדרום של מכבי שירותי בריאות, הגב' קרן שכטר: "מינויו של הרב קליין מהווה צעד נוסף 

ומבורך בצמיחה האדירה של מכבי בערד".

חרי בכ :‡מ

של  השירותים  צמיחת  רקע  על 
קליין  אריה  הרב  מונה  בערד,  מכבי 
ששימש עד כה כסגן מנהל מרחב, למנהל 
הסמוכים-  הדרום  ויישובי  ערד  מרחב 
לי־ ושני  סוסיא  יתיר,  חברון,  הר  כסיפה, 
בנה. מינויו של הרב קליין הינו צעד נוסף 
של  האדירה  והצמיחה  השירות  במהפכת 
מכבי בערד ולהקמת שדירה ניהולית חר־

דית, מקצועית, מיומנת ומסורה.  
הרב אריה קליין הינו אחד המנהלים 
המבטיחים של מכבי שירותי בריאות. הוא 
מביא עמו רזומה עשיר בניהול עם חיבור 
אמיתי לקהילה ולתושבים- מה שמעידים 
על כך הינם האמון והערכה הרבה להן הוא 
זוכה הן מרבני הקהילה ותושביה והן מצד 
דרכו  את  החל  קליין  הרב  מכבי.  הנהלת 
מכיר  הוא  קהילה.  קשרי  כמתאם  במכבי 
את הקהילה מהשורש, רגיש לצרכי החב־
רים ומחובר לקהילה באופן אישי וייחודי 
ולדבריו, שירות אישי ומסור הינו המוטו 

שמנחה את דרכו בעבודתו במכבי.
בצמיחה  נוסף  צעד  הינו  זה  צעד 
מכבי  חברי  בערד.  מכבי  של  הגדולה 
בערד מהווים 63% מתושבי העיר. ומעל 
ל 90% מתושבי העיר החרדיים כבר בחרו 
במכבי להיות הקופה שלהם. מכבי מעני־
קה לתושבי העיר מעטפת שירותים נרח־
בת בכל תחומי הרפואה, תוך הקפדה על 
לחברי  תרבותית  והתאמה  אישי  שירות 

הקהילות בעיר.
כל  מכבי  פועלת  זו,  השקפה  מתוך 

הר־ השירותים  והעמקת  לפיתוח  העת 
מתאמי  מערכת  והרחבת  בערד  פואיים 
לא־ רק  החברים.  למען  הקהילה  קשרי 

מתאמת  מכבי  לצוות  הצטרפה  חרונה 
קשרי הקהילה הגב' ג. גרוסגליק המוכרת 
בת־ העשיר  ובניסיונה  הרבה  במסירותה 
גרוסגליק  הגב'  הבריאות.  שירותי  חום 
קשרי  מתאם  רייכמן,  משה  לר'  מצטרפת 
מערך  בעיר.  והמוערך  הוותיק  הקהילה 
המתאמים מהווים זרוע מעשית של מכבי 
החברים  לעזר  ועומדים  הקהילה  בתוך 
בכל  שליחות  ומתוך  במסירות  ברגישות, 

עניין.
ברחבי ערד מעל ל-60 רופאי מכבי 
בכל תחומי הרפואה, המשלימים את מע־
טפת הרפואה הדחופה, וחוסכים לחברים 
הכרוכה  חולים  לבית  בהגעה  הצורך  את 
בנסיעה רחוקה ובחשיפה לזיהומים ח"ו. 

טמון  'מכבי'  של  העצום  יתרונה 
גם  הניתנים  הקבוצה,  שירותי  בהיקף 
מר־ את  כוללים  הקבוצה  שירותי  בערד. 
טבעי'  'מכבי  'מכבידנט',  השיניים  פאת 

'מכבי  המרקחת  בית  משלימה,  לרפואה 
ומקצועי.  גדול  פיזיותרפיה  ומכון  פארם' 
בנוסף לכל אלה, מקדמת 'מכבי' ללא הרף 
עשרות יוזמות לקידום הבריאות של חב־
ריה, כדוגמת קבוצת למידה בליווי דיאטן, 
מאמנת אישית לפעילות גופנית ועוד. כל 
אלה מתקיימים בהלימה תרבותית מלאה, 
ובליווי  הקהילה,  לצרכי  רבה  ברגישות 

מקצועי של טובי המומחים.
המרחב:  מנהל  קליין,  אריה  הרב 
"מכבי משקיעה משאבים רבים כדי לתת 
לחבריה מענה מקצועי, מקיף ואישי לצד 
להנה־ מודה  אני  וקשוב.  רגיש  שירות 
התנופה  את  להוביל  הזכות  על  מכבי  לת 
מכבי  לחברי  ולהעניק  בערד  המבורכת 
לה־ מבלי  והמקצועי  האישי  השירות  את 
אני,  ביותר.  הגבוהה  האיכות  על  תפשר 
כמנהל המרחב, יחד עם השדרה הניהולית 
של מכבי במרחב- נפעל יחד למנף ולקדם 
את שירותי הרפואה במרחב על מנת לתת 
כל  לו  ביותר  הטוב  השירות  את  לחברים 

חבר ראוי באופן אישי ומיוחד."
ראש מחוז הדרום של מכבי שירותי 
בריאות, הגב' קרן שכטר: "מינויו של הרב 
לפעילתו  עדות  מהווה  לתפקיד  קליין 
תפקידיו  במגוון  והמבורכת  המסורה 
לפעול  תמשיך  המחוז  הנהלת  במכבי. 
במר־ הרפואי  השירות  ומינוף  לייעול 
חייהם  לאורח  מלאה  התאמה  תוך  חב, 
של החברים. אין ספק שהמינוי החדש 
הגדו־ בצמיחה  ומבורך  נוסף  צעד  הינו 

לה בעיר".

מועדון "מכבי שפע זכות" מסכם קיץ 
פורה בפעילות מיוחדת לכל המשפחה

אלפי ילדים שנהנו, מאות משפחות שהצטרפו, חמישה ימי הפנינג שנערכו ברחבי הארץ 
וכרטיס אחד מנצח

חרי בכ :‡מ

מו־  - זכות  שפע  מכבי  מועדון 
החרדי,  למגזר  המוביל  הצרכנות  עדון 
בחמישה  חווייתיים  הפנינג  ימי  ערך 
מוקדים מובילים ברחבי הארץ - ברח' 
רבי עקיבא בבני ברק, ברח' כהנמן בבני 
בש־ בירושלים,  רוממה  בשכונת  ברק, 
כונת רמת אשכול בירושלים ובחיפה.  

מאות  השתתפו  ההפנינג  בימי 
המשפ־ ילדי  ילדים.  ואלפי  משפחות 
המו־ שמספק  לכרטיס  שהצטרפו  חות 
כר־ שכללו  הפתעות  משלל  נהנו  עדון 
טיסים למופע הקיץ של חבורת תרי"ג, 
חיים,  חפץ  המים  לפארק  כרטיסים 
היל־ בעוד  ועוד.  בלונים  משחקים, 
התפנו  ההפתעות,  משפע  נהנים  דים 
ההורים לקבלת פרטים והצטרפות לכ־

רטיס המועדון המוביל למגזר החרדי.
מש־ מאות  של  שיא  השתתפות 

פחות חדשות שהצטרפו למאגר החב־
נרשמה   המוביל  המועדון  בכרטיס  רים 

בימי הפעילות המיוחדת. 
שפע  "מכבי  המועדון  כרטיס 
זכות", בשיתוף קבוצת ישראכרט, מע־
ניק הטבות משתלמות בכל תחומי הצ־
כדוגמת  הבריאות,  בתחום  הן   - ריכה 
אופטיק,  ואסותא  במכבידנט  הטבות 
ומתחדשות  קבועות  הטבות  מגוון  והן 
מאות  תחומים.  במגוון  שבוע  מידי 
ההפנינג  במהלך  שהצטרפו  המשפחות 
את  במקום  קיבלו  זכות  שפע  למכבי 
והבלע־ ביותר  השוות  ההטבות  מגוון 

דיות לחברי מכבי שפע זכות.
כרטיס  מחזיקי  כי  לציין,  חשוב 
באופן  מצטרפים  החדש  האשראי 
וההנחות  ההטבות  לתוכנית  אוטומטי 

של ישראכרט למגזר החרדי.
קבו־ מהנחות  ייהנו  זו  במסגרת 
בכ- 3,000  החשבון  חיוב  במעמד  עות 
מה־ ובנוסף  ארצית  בפריסה  עסק  בתי 
במגוון  חודש  מידי  מתחלפות  טבות 
תחומים כגון מלונות בכשרות מהדרין | 
1+1 למגוון אטרקציות | מזון | ריהוט | 
מוצרי חשמל | אופטיקה | מבצעי רכב 

ועוד.
שיא  בהשתתפות  הסתיים  הקיץ 
ואלפי  מרוצות  משפחות  מאות  של 
ילדים נהנים ומכבי שפע זכות מזמינה 
את כל עובדי וחברי מכבי להצטרף לכ־
לפר־ והמנצח.  המוביל  האשראי  רטיס 

טים והצטרפות חייגו 8913*

'מכבי' קיימה הרצאה 
מקצועית לחולי סכרת 

בנופשון הקיץ השנתי של 
עמותת 'מתוקים לדרך'

עמותת 'מתוקים לדרך' קיימה גם השנה את הנופשון למאות 
אמהות וילדים סוכרתיים • כמדי שנה, שילב הנופשון בין 
אטרקציות מותאמות בליווי אישי, לבין סדנאות והרצאות 

מקצועיות • נטורופתית 'מכבי טבעי' ממרחב אלעד השתתפה 
בחלק המקצועי עם הרצאה מרתקת ומעשירה

חרי בכ :‡מ

בנופשון  השתתף  ב'מכבי'  אלעד  מרחב 
המתוק של עמותת 'מתוקים לדרך', וקיים הר־
חולי  וילדים  אמהות  הנופשים -  למאות  צאה 
סכרת. ההרצאה היוותה חלק ממערך התכנים 
המקצועיים, והיא נמסרה ע"י גב' הדס ארליך, 
ובני  אלעד  במרחבי  טבעי'  'מכבי  נטורופתית 

ברק.
במעל  תומכת  לדרך'  'מתוקים  עמותת 
התלויה  (סכרת   1 סוג  סוכרתיים   ל-1,000 
הארץ.  רחבי  ומכל  הגילאים,  בכל  באינסולין) 
ימי  כנסים,  תמיכה,  מרכזי  כוללת  פעילותה 
עיון, סדנאות ונופשונים מותאמי גיל. לאחרו־
ליל־ השנתי  הנופשון  את  העמותה  קיימה  נה, 
דים, המהווה מקום מפגש חשוב להתעדכנות 
ולמידה על התפתחויות רפואיות, טכנולוגיות 
להתמו־ מיומנויות  והקניית  בתחום,  חדשות 
באמצעות  זאת  כל  המחלה.  עם  עצמית  דדות 
אנשי  בליווי  ואטרקציות  תוכניות  סדנאות, 
מקצוע: אחות סוכרת, רופאה, דיאטנית, עו"ס 

ועוד.
הפרויקטים  מנהל  שכטר,  אהרון  הרב 
קידם  האירועים  הפקת  ואחראי  בעמותה 
ר'  ב'מכבי',  אלעד  מרחב  מנהל  את  בברכה 
מרדכי שחורי. מנהל המרחב סקר את פעילו־
תה הענפה של 'מכבי' בתחום קידום הבריאות 
בכלל, וטיפול במחלות כרוניות בפרט: "מכבי 
בריאותם  בקידום  רבים  משאבים  משקיעה 
של חבריה, תוך דגש רב על טיפול נכון ומעקב 
לחולים כרוניים. על מנת לשמור על בריאותם 
אישית  פנייה  יוזמים  אנו  הסכרת,  חולי  של 
בדיקות  לימי  להירשם  להם  וקוראים  לחולים 
בימי  בחודש.  פעמיים  המתקיימים  מרוכזים, 
מע־ החברים  לרשות  מעמידים  אנו  הבדיקות 
עיניים,  בדיקת  הכוללת  מלאה,  שירות  טפת 
לקיחת דמים ומעקב אחיות. כל הפעילות הללו 
הבריאות  קידום  ממהלך  כחלק  מתקיימות 
'30,40,50' הפועל במחוז המרכז, תחת ניהולה 
של ראש המחוז, הגב' דבורה חסיד. בכדי לה־
נגיש את הפעילות, מקפידה 'מכבי' על הלימה 
תרבותית מלאה, המתבטאת בשעות הבדיקות, 
המתאימות לסדר יומו של המגזר החרדי, ובס־

ביבה מותאמת לצרכי החברים".
הר־ המנהלת  נבות-אבישר  ניצן  ד"ר 
ניתן  כי  יודעים  אנו  "כיום,  הוסיפה:  פואית 
לזהות בבדיקת עיניים מוקדמת רמות גבוהות 
של סוכר, העלולות לפגוע בכלי הדם הקטנים 
'רטינופתיה  בשם  עיני  לנזק  ולהביא  העין  של 
סוכרתית'. שמנו לנו למטרה לאתר את החברים 
הסוכרתיים, ופנינו למטופלים שיגיעו לבדיקת 
עיניים אצל מומחה. שם הורחב באופן אישי על 
חשיבות גילוי מוקדם והשפעתו לטווח הקרוב 
והרחוק. ב"ה, המאמצים נשאו פרי וכיום אלעד 
בדיקות  בביצועי  בארץ  השני  במקום  נמצאת 
עיניים לסוכרתיים, שהצילו את החברים מפ־

גיעה בכושר הראייה".
לאחר דברים אלו, מסרה גב' הדס ארליך, 

נטורופתית 'מכבי טבעי' את הרצאתה, שהתמ־
קדה בחמשת הכללים החשובים לשמירת איזון 

רמת הסוכר, שהם:
תזונה – גב' ארליך הסבירה, כי על   .1
מנת לשמור על איזון, חשוב להקפיד על צריכת 
פחמימות מורכבות עם שומן ו\או חלבון. השי־
הגליקמי,  באינדקס  לירידה  מביא  ביניהם  לוב 
האחראי על קצב עליית רמת הסוכר בדם, כך 

שנוצר איזון חיובי של רמות הסוכר".
שינה – מומלץ להקפיד על שינה   .2
של מינימום 7 שעות רצופות. במהלך השינה, 
ומופ־ חיוניים,  ריפוי  תהליכי  בגוף  מתרחשים 
החיסון,  מערכת  את  המחזקים  חומרים  רשים 

שמסייעת באיזון רמת הסוכר בדם.
מתקיים  כאשר   - מים  שתיית   .3
מצב שהסוכר 'משוטט' בדם ואינו נכנס לתאים, 
שצריך  נוזלים  באמצעות  אותו  פולט  הגוף 
להחזיר דרך שתייה. המים שנכנסים למערכת 

הדם מאזנים את רמות הסוכר. 
פעילות גופנית – פעילות גופנית   .4
בהורמונים  ועלייה  ל'שחרור'  מביאה  מתונה 
חיוביים, המאזנים את מדדי הסוכר ולחץ הדם. 
ורוגע  נינוחות   – לחץ  הפחתת   .5
מסייעים רבות לאיזון רמת הסוכר. כדי להגיע 
לידי כך , מומלץ להיעזר בדיקור סיני, רפלק־

סולוגיה ועיסוי, בהתאמה לגיל ומצב החולה. 
'מכבי טבעי' היא רשת מרפאות לרפואה 
לח־ מציעה  הרשת  'מכבי'.  מקבוצת  משלימה 
ברי 'מכבי' רפואה אינטגרטיבית, המשלבת בין 
משלימה.  רפואה  לבין  קונבנציונלית  רפואה 
ייחודיותה של הרשת באה לידי ביטוי בפיקוח 
הרפואי ההדוק, בתוכנית הטיפול האישית, וב־
צוות המטפלים המקצועיים והטובים בתחומם. 
שמגישה  באלעד  היחידה  הקופה  הינה  'מכבי' 
בהלימה  הניתנים  משלימה,  רפואה  שירותי 
הר־ שבמרכז  טבעי'  ב'מכבי  מלאה  תרבותית 

פואי בנחלת יצחק בעיר.
 : טבעי  מכבי  מנכ"לית  אפלר  דורית 
לתרום  ההזדמנות  על  שמחה  טבעי  "מכבי 
חיים  דפוסי  ולעודד  הקהילה  על  ולהשפיע 
המשפחה.  לכל  בריא  חיים  אורח  המעודדים 
המטו־ עם  הניתן  ככל  ומיטיבים  מקלים  אנו 
ועידוד  הקנייה  צעיר.  מגיל  כבר  שלנו,  פלים 
אורח חיים בריא, הם מן היסודות החשובים של 
טיפולי הרפואה המשלימה אותם אנו מעניקים 
שלנו  המרפאות  במגוון  מכבי  לחברי  יום  יום 

ברחבי הארץ".
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רמרןבועייעורחריםיזכנסבבייומסוריחוסמיר
פוסורוןרבייחיוסף

̂יúום: יע˜ב כ‰ן
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ובבירנטטניבביזמןיחפמעמ
̂יúום: י‰וע פרוכטר
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ירובחרפרבירמובןברכובעמח
̂יúום: מ‰ ‚ו„úטיין
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רבנובניףרעטמרמונכעםובעמרמונכופרוףבמח
ניויזוסובמרמוןוחבבניףרעטברוזנבויםמרירבי

̂יúום:  בערי פיúמר
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ברבבניורטחיחסיבויבביזמןיחפמעמ
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